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ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΦΟΡΝίΑΝ-
ffc ---

Εχ τυϋ ήρερο.Ιογΐον του Κ. Ί'νρουίιτ Βρι.ύχς. 

(Συνεχεία εΤαε ®ολάο. 38.)

« Κυριακή, 2 ίουλίου.—Χθες, κατά τήν γενομενην 
άπόφασιν άνεχωρήσαμενάπάτά ορύγματα τώτ Μυρ- 
[tctroir, και ήρχίσαμεν νά προσαναβχίνωμ.εν τόν πο
ταμόν τών Αμ.ερικανών. Την πέμπτην τό εσπέρας 
άπεφασίσαμεν τοΰτο, και τήν επαύριον τό πρωί ήρ?| 
χισα νά πεο'ιέρχωμαι τάς σκηνάς μετά τοΰ Βραδλέη 
διά νά πωλήσωμεν τάς σκάφας μας. II διαποαγ- 
μάτευσις δεν ήτον δύσκολος, διότι πανταχόθεν είχο- 
μεν προσφοράς· καί μάλιστα έπειδή επτά ή οκτώ 
έπέκειντο μέχρις όχληρότητος εις άμας διά νά προ- 
τιμηθώσι. μάς έπήλθεν ή ιδέα νά τάς δημοπρατή- 
σωμεν. Τό κατ’ έμε, δεν είχον αρκετόν θάρρος διά 
ν’άναλάβω τά έργα τοΰ κήρυκος· ό Βραδλέης λοιπόν, 
άναβάς εις μίαν άπό τάς σκάφας, ήρχισεν αύτός νά 
προσκαλη τούς χνριους ϋπι ρθερατιστάς. Η ιδέα 
ήτον έπιτυχεστάτη- διότι ή άνωτάτη τιμή ήτις μάς

είχε δοθή πριν διά τήν μεγαλητέραν άπό τάς δύω 
σκάφας ήτον 848 φράγκων. Αλλ’ό Βραδλέης διά τών 
δημηγοριών καί των αστεϊσμών του τήν άνεβίβασε 
πολύ περισσότερον. Επαινέσας τήν μηχανήν του μέ 
άνεζάντλητον φλυαρίαν , α μάθετε , ανέκραξε τέλος , 
ότι ή σκάφη αύτη είναι εκείνη , αυτή εκείνη εις ήν 
έμ.ελλε νά ριφθή τό τεμάχιον τών δύω όγγιών καί 
τριών τετάρτων, όταν παρετηρήθη ύπό τοΰ εύδαί- 
μονος χρυσωρύχου , τοΰ ενταύθα όεξιώς έμ.οϋ παοι- 
σταμένου κυρίου τούτου , καί κατά τους εξαίσιους 
νόυους τών θαυμάσιων τούτων καταστημάτων ένινε? ,Χ . " , 1 ·νόμιμος ιδιοκτησία του ! ο Ολοι ήρχισαν νά γελώσι, 
καί , τό καλήτερον , νά ύπερθεματίζωσιν , ώστε τ? 
μηχανή έπωλήθη 135 τάλληρα πληρωτέα εις χρυσό- 
κονιν, πρός 14 ταλληρα τήν όγγίαν, καί μ’έκπτωσιν 
10 0,0 άν ό αγοραστής έπλήρωνεν εις νόμισμα άρ- 
γυροΰν. II δέ άύ^λη σκάφη κατεκυρώθη διά 180 
τάλληρα , ώστε εϊσεπράξαμεν 375 τάλληρα (1987 
φρ.), τά όποια μας έπληρωθησαν εις χουσόκονιν.

ι Η οδός μας έπρεπε νά διέλθη εμπρός τοΰ μύλου 
ό’που άνεκαλυφθη κατ’ άρχάς ό χρυσός, καί σκοπόν 
ειχομεν νά έπισκεφθώμεν τό τόσον περίργον τοΰτο 
μέρος, Ειχομεν δέ τούς όφθαλυ.ούς ατενείς, όταν 
κροτος πυροοολου αντζχησεν αίφνης εις τρς ακοας 
μας, καί εϊδομεν έςερχόμενον τοΰ δάσους άνθρωπον
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φέροντα περισκελίδας λεύκάς, ύποδήματα από δέρμα 
δορκάδος, έπί τής κεφαλής έχοντα μέγαν μεξικα- 
νικόν Σοιιΰυί^οκ, καί επί των ώμων τό πυροβόλον 
του. Ο άνθοωπος ούτος ήτον ό Κ. Μαρσάλ, σύντρο
φος τοϋ Κ. Σούτερ, δστις περιήρχετο κυνηγών συγ
χρόνως καί έπιθεωοών πεντήκοντα ή εξήκοντα Ινδούς, 
οίτινες ήργάζοντο άκόυ-η όι’αύτόν , πληρωνόμενοι 
δι’έμ.πορευυ.άτων καί οινοπνεύματος, εις ού τήν πόσιν 
είσίν ό'λως έκδοτοι ·οί δυστυχείς ούτοι. Ολίγον περαι
τέρω άλλοι άκατόν Ινδοί, κατά τόν αύτόν τρόπον 
καί αύτοί πλ.ηρωνόμενοι, ήργάζοντο διά τόν λοχαγόν.

α 4. ίουλίου.—Σήμερον τό πρωί, έν ω έμέλλομεν 
νά μεταφέρωμεν εις τόν ποταμόν τά καλάθια πλήρη 
χώματος, ό Λακόσος μάς απεύθυνε τήν έξής έρώ- 
τησιν· «Διατί οί ίπποι μας ζώσιν ώς κύριοι, ένώ οί 
κύριοι εργάζονται ώς ίπποι;» Ολοι έγελάσαμεν , 
εκπληττόμενοι πώς κάνεις δέν τά έστοχάσθη , καί 
αετ’ ολίγον οί ίπποι μας διευθύνθησαν πρός τόν πο- 
ταμόν, φέροντες τά φορτία ήμών.

α Μετά τήν μεσημβρίαν οί πλεΐστοι τών ενταύθα 
χρυσωρύχων έπανηγύρισαν τήν επέτειον ημέραν τής 
Ιάνεξαρτησίας τής Συμπολιτείας· εις αύτοσχέδιον τε- 
ίλετήν έψάλησαν άσματα καί έγιναν προπόσεις, καί 
ό Βραδλέης έδημ,ηγόρησε, καί παρά πάσαν συνήθειάν 
του , έδαψίλευσεν επαίνους εις ημάς τούς Αγγλους 
καί εις τήν μητρόπολιν.

φορά του χώμα.„, —, ... (
καί μακοά· δι’δ άπεφασίσαμεν νά ζητήσωμεν θέσιν 
καταλληλοτέραν. Αφ’ό'του έφθάσαμεν εις τόν μύλον, 
ήκούσαμεν δτι άφθονώτερος εύρίσκετο ό χρυσός εις 
Ούίΰερς Κμηχ, ωςζ άπεφασίσαμεν νά δοκιμάσωμεν 
Ικαί αύτήν τήν θέσιν. Ούέβερς - Κρήκ δέ ονομάζεται

- J _ t

Ιόύω Ονόματα;, και -------- .
Iλοιπόν τάπρωΐ, καί τό εσπέρας είμεθα εις τόν πρός 

ίν ό'ρον μας, άπαντήσαντες πανταχοϋ άνθρώπους έρ- 
ένους καί σκηνάς πεπηγμένας. Σήμερον ήγέρ- 
ένωρίς, καί ήρχίσαμεν αμέσως ζητούντες θέσιν 
ληλον διά τάς εργασίας. Ζητήσαντες δε |πί 

μίαν ώραν καί επέκεινα, άπεφασίσαμεν τέλος νά δοκι
μάσωμεν εις μέρος άπέχον δεκαπέντε μίλια τής εκ
βολής τού Ούέβερς-Κρήκ εις τόν ποταμόν τών Αμε- # 
οικανών. Καί έδώ ύπήρχεν ήδη ολόκληρον στρατό-

— — - - » I ~ -

Ιγάζοντο εντός του
ποταμού , οί δε πλεΐστοι εις τάς ’ 

έκ «ςτών όρέων· καί οί
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ημέρας εργασίαν μόνον 30 τάλληρα (195 φρ.\ έπε-jέπέστρεψεν ό Βραδλέης άπό τού λ,οχαγοϋ Σούτερ, 
τύχομεν άριστα. Καί ήργάσθημεν μέν έπιπόνως , διαθείςτά πάντα πρός εύχαρίστησίν μας. Την εσπέραν 
διότι ό καύσων είναι πολύ έπαισθητότερος έδώ παρά
είς τό παραθαλάσσιον, άλλ’δμως έπετύχομεν.

β 8 ίουλίου.—Εν ώ άνεπαυόμεθα έπί μίαν ςτγμήν
μετά τήν μεσημβρίαν, είδαμε·? αίφνης μεγάλην ταρα
χήν είς τό στρατόπεδον· όλοι έξήρχοντο τών σκηνών 
των, έκάλουν τούς γείτονάς των, καί τρέχοντες περιε- 
στοίχουν ιππέας τινάς. Πορευθέντες είς τό μέρος 
έαεϊ.ο καί ημείς, ό Βραδλέη καί εγώ, εύρομεν δτι 
ήτον ό συνταγματάρχης Μάσων, έρχόμ,ενος μ,ετά τοϋ 
ύπασπιστοϋ καί τής συ οδείαςτου νά έπισκεφθή τά 
μεταλλεία διά ν’άναφέρη είς τήν διοίκησιν τής Βα- 
σιγκτώνος. Ο συνταγματάρχης προσεφέρθη χαριέ- 
στατα ποός ημάς, άλλα χωρίς νά μάς δώση θάρρος 
πολύ. Ο Βραδλέης άνέλαβε νά τόν περιφέρη, εί; δλα 
τά σκηνώματα τού Ούέβερς-Κρήκ. Οταν δ’ έτέςρεψε, 
μάς έίπεν δτι αύτήν εκείνην τήν έσπέραν ό συνταγ
ματάρχης έπέστρεφεν είς τό φρούριον Σούτερ. Λαβών 
με δέκατα μ.έροςό Βραδλέης μέ ήρώτησεν άν δέν ένό- 
μιζον δτι ητον καλή ή εύκαιρία εκείνη όπως πέμψω- 
μεν δσον χρυσόν είχομεν πρός τόν λοχαγόν Σούτερ , 
δστις άντί μικράς αντιμισθίας ήθελε τόν μεταβιβάσει 
είς έμπορόν τινα τής Μοντερέης· διότι ή ποσότης ήν 
είχομεν συλλέξει είχεν άρχίσει νά γίνηται μεγάλη , 
καί είχομεν φόβους άδιακόπους μή μάς συμβή τι 
δυστύχημα. — ϊδού ή ώρα, είπεν ό Βραδλέη, νά έξα-

ήλθεν είς άνθρωπος είς τήν σκηνήν μας· έρωτών άν 
έχωμεν ιατρικά νά τώ πωλήσωμεν. Τώ άπεκρίθην δέ 
δτι είμαι ιατρός, καί τόν έρώτησα περί τής άσθενείας 
του. Είχε δέ διαλείποντα πυρετόν , καί τώ έδωκα 
κινίνον, παραγγείλας είς αύτόν νά μήν άμελήται , 
καί νά μείνη έπίτινα καιρόν ήσυχος. Καί όμως τόν 
είδα τήν επαύριον είς τάς διαλήψεις τού παροξυσμού 
εργαζόμενον μέ δσον ζήλον καί οί λοιποί. Μετ’ ού 
πολύ διεδόθη ή φήμη δτι ύπάρχει είς τό στρατό
πεδον ιατρός, καί τώρα προσκαλοϋααι πανταχόθεν , 
διότι μέγας είναι τών άσθενούντων ό άριθμ,ός. Η έν- 
ασχόλησις αύτη είναι πολύ έπωφελεστέρα καί ολι- 
γώτερον έπίπονος άπό τήν εργασίαν τής σκάφης. 
Κατά δυστυχίαν δμως οί άνθρωποι αύτοί έχουσιν 
άνάγκην όχι μόνον συμβουλών, άλλά καί ιατρικών· 
έγώ δέ δέν δύναμαι νά τοΐς παραχωρήσω τήν μικράν 
ποσότητα ήν έχω διά τήν ΐμετέραν κοινότητα· ώσε 
θ’ άναγκασθώ νά έγκαταλείψω εντελώς τήν ιατρικήν 
άν δέν δύναμαι νά τήν ασκήσω χωρίς ιατρικών.

Ο καιρός είναι πάντοτε πνιγηρώς θερμός. Μεταξύ 
τών χρυσωρύχων όσοι εργάζονται παρά τόν είαταμόν, 
εκτεθειμένοι είς δλον τόν καύσωνα, πολλοί έγιναν 
θύματα τής επιπόνου των εργασίας, καί ή δυσεν
τερία, τής κακής τροφής συνέπεια, ήρχισε καί αύτή 
νά δεκατίζη τούς έργάτας. II θέσις μας δέν είναι

Ό Κ. Μαρσάλ.

— Εκλέξαντες θέσιν ήτις φαίνεται 
παραγωγική, έν μέσω άποτόμ.ου χαράδρας, μετεκο- 
υ.ίσαμεν εις αύτήν τά ινδικά καλάθια δσα είχομεν

ο 3 Ιουλίου

χαράδρας τάς κατερχουένας έκ ^τών όρέων· και ο 
μεν πρώτοι ήσαν επιτυχέστεροι ώς πρός τήν ποσό 
|τητα, οί δέ ώς πρός τήν ποιότητα καί τό μέγεθο 
τών τεμαχίων. Εμάθομεν δέ δτι είσί μέν αί χασμά- 
δες τού όρους πλούσιαι , άλλ’ δτι εύκολωτέρα καί

... .. _ καί πληρούντες
,ύτά χώματος , τά κρεμώμεν διά σχοινιών κατα- 

σκευασθέντων ύφ’ημών, είς ξύλα τά όποια έκόψαμεν 
από τά πλησιέστερα δένδρα. Επειτα δέ τά φερομεν ά 
είς τόν ποταμόν, δστις απέχει ολίγον, καί πλύνομεν 
τό ορυκτόν κατά τήν άρχαίαν μέθοδον. Σήμερον 
είμεθα επιτυχέστατοι, καί τό άποτέλεσμα τής εργα
σίας ήμών ύπήρςε πολύ άφθονώτερον άφ’δ,τι έόύ- 
νατο νά είναι είς τά ορυχμαεα zCur Μορμόνων. Η 
γή έδώ είναι πολύ πλέον χρυσούχος, άλλά πολύς είναι 
καί ό κάματος καί ή χρονοτριβή τής μετακομίσεως 
υ.έχρι τού ποταμού. Τό κατ’ έμέ τόσον άπηύδησα , 
ώστε μόλις άπεφάσισα ν' ανοίξω απόψε τό ημερο
λόγιό·? μου καί νά προσθέσω τήν μικράν ταύτην ση- 

ιζείωσιν.

άνορασει
α
σζ

είς τό φρούριον Σούτερ 
δι

·'·» ----
βεβαιοτέρα είναι ή εργασία είς τήν κοίτην τοϋ πο
ταμού. Είς τά όρος ενίοτε εύρίσκονται τεμάχια 
πολλών όγγιών, άλλά πολλάκις ώραι πολλαί παρέρ
χονται χωρίς νά εύρεθή τίποτε, έν ώ είς τήν κοίτην 

βεβαίως συλλέγεται μία όγγία καί

πρό παντός άλλου έφροντίσαμεν- να κατασκευαυωμ». 
σκάφας. Είς έν είδος έργαστηρίου έδώ ύπάρχοντος 
ευρομεν σανίδας, άλλά μάς έζήτησαν τιμάς τόσον 
ύπερβολικάς, ώστε δέν ήθελήσαμεν νά συγκατανεύ- 
Ισωμεν είς αύτάς. Εζητήσαμεν λοιπόν τά ξύλα ών 
είχομεν άνάγκην είς τό παρακείμενον δάσος, κα 
βοηθούμενοι άπό ξυλουργόν τινα πλοίου, νέον εΰγενί- 
στατον τούς τρόπους καί ύποχρεωτικώτατον , 
,δστις είχε τήν διάκρισιν νά μάς ζητήσγι διά μιάς

σφαλίσωμεν δτι έκερδίσαμεν· — καί έπρόσθεσεν δτι’πολύ εύάρεστος. 
έγνώριζε τόν συνταγματάρχην Μάσωνα, δτι είχεν 
υπηρετήσει ύπ’αύτόν , ώστε , άν ή πρότασίς του ένε- 
κρίνετο, ήτον πρόθυμ.ος νά φέρ-ρ ό ίδιος τούς θησαυ
ρούς μας πρός αύτόν.

α Η πρότασίς αύτη έφάνη οχι παράλογος’ καί 
προσέτι ό συνταγματάρχης έρωτηθείς, άπεκρίθη δτι 
έδέχετο ποοθύμως τοϋ Βραδλέη τήν συνοδείαν. Συν- 
ήλθομεν έπου.ένως, καί σταθμίσαντες δσον χρυσόν 
είχομεν, εύρομεν 27 λίτρας καί οκτώ όγγίας, ήτοι
24,580 φρ. συναχθέντα ύπό έξ άνθρώπων εντός 20, βολήν τού κόπου, τήν κακήν τροοήν, τήν κακήν δίαι- 
ήμ.ερών εργασίμων, ό Βραδλέης μάς έδοσεν άπο-|ταν τών στρατοπέδων. Αρχίζομεν νά σκεπτώμεθα 
δεικτικόν παραλαβής, καί μάς ύπεσχέθη νά μάςφέρτηάν δέν πρέπη νά προχωρήσωμ.εν ακόμη περισσότερον 
άλλο άπό τόν λοχαγόν Σούτερ. ό θησαυρός έκλείσθη:πρός τά μεσόγεια, καινά πλησιάσωμεν πρός τά δρη,

α Σάββατον, 15 ίουλίου. — Εμισθωσαμεν τινάς 
Ινδούς, οίτινες εργάζονται δι’ήμάς είς τάς χαράδρας. 
Είσί δέ αύτοί τής φυλής τών όφεων, είναι πτωχό
τατοι, καί φαίνονται ημιθανείς . τής πείνης. Τοΐς 
δίδομεν δέ είς αντιμισθίαν τροφάς καί οινόπνευμα.

« Αί άσθένειαι έξακολουθούσιν αύξάνουσαι. Ο Αα- 
κόσος κατέκειτο δύω ημέρας πυρέσσων. Ελπίζω δμως 
δτι είναι είς άνάόρωσιν τώρα. Δέν είναι τά κλίμα 
κακόν, άλλ’αί άσθένειαι προσέρχονται άπό τήν ύπερ-

έπειτα είς δερμάτινη·ινην «ηκην, έδέθη δσον ένεδέχετο ’ δπου λέγεται ότι ό χρυσός είναι πολύ πλέον άφθονος
στερεωτερον εις την ραχιν του αριστου των ιππ Χθές πολυάνθρωπος συνοδεία άνεχώρησε διά τόν
ήμ.όν?, καί ό Βραδλέης όπλισθείς μέ πυροβόλα κα.ί' ποταμ,όν τών Καστόρων, άλλον όμ,όρρουν τού Σακρα- 
πιστόλια, καί σύρων τόν ίππον κατόπιν του , συνώ-! μ.έντου, κείμενον ώς 50 μίλια καί εύθύ πρός βορράν
δευσε τήν έσπέραν τόν συνταγματάρχην.

α Τετάρτη, 2 ίουλίου.— Αί σκάφαι μας έτελείω
σαν έξώρας τό σάβατον τό έσπέρας, καί έπομένω 
άνεβάλομεν τήν εργασίαν διά προχθές τήν δευτέεαν. 
Επί δέ τής άναπαύσεως τής κυριακής περιήλθον τών 
γειτόνων μας τάς σκηνάς, καί είδα πολλούς πυρέσ- 
σοντας έκ τών χρυσωρύχουν , δπερ ποσώς δέν μ’έξέ- 
πληξε, διότι ή κακή των τροφή, ή θέρμη τοϋ ήλιου, 
ή υγρασία τής νυκιός άρκοϋσιν δπως παράξωσι δεινά; 
άσθενείας. Τήν δευτέραν ήρχίσαμεν πάλιν τάς ερ
γασίας , έξορύττοντες , σκάπτοντες , πτυαρίζοντες , 
πληρούντες καί κινοϋντες τάς σκάφας. Τά άποτέ-

ο τό μέρος όπου εύρισκόμεθα. 
ϊ Δευτέοα. 21 ίουλίου.—Απεφασίσαμεν ν’ άπέλ- 

ς·θωμ.εν πρός τόν ποταμόν τών Καστόρων· καθ δλην 
την προλαβοϋσαν εβδομάδα ήργάσθημεν ΰπερβολικώς, 
καί πολύ ύπεφέρ^μεν άπό τόν καύσωνα. Ούδείς ές 
ήμών είναι εντελώς ύγιής, δλ.οι έχομεν συμπτώματα 
πυρετού, πόνον είς τά μ,έσα ή κεφαλόπονον· καί 
δμως είμεθα είς καλλητέραν· κατάστασιν άπό τούς 
πλείστους τών χρυσωρύχων. Είς τό Ούέβερς-Κρήκ 
συνέρρευσαν ^-έχξ^ι τοϋδε όχι όλιγώτεροι άνθρωποι 
τών οσους είχομεν αφήσει είς τά ορύγματα τών Μορ
μόνων, καί μεγάλους θησαυρούς συνέλεξαχ τινές τών

λεσμα δ’ ύπήρξεν ούκ εύκαταφρόνητον, έννέα όγγίαι’εύδαιμ-ονεστέρων είς τά ρεύματα τών όρέων. όλη 
διά την μίαν μηχανήν, 7 1 |2 διά τήν άλλην, ήτοι-ή κοιλάς είναι κατακεκαλυμμένη μέ σκηνάς, ή φυλ- 
1346 φρ. 20,00 διά τάς δύω. Τήν αύτήν πρωίανΙλαπλέκτους καλύβας, καί δέν υπάρχει πηγή ή λάκκος
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υδατος όπου δέν παρακάθηνται χρυσωρύχοι σκά- 
πτοντες, κοσκινίζοντες , πλύνοντες.

β Εν ώ άνεπαυόμεδα χθες ύπό την σκηνήν ημών , 
μάς έπεσκέφθη γέρων κυνηγός, όνόματι Ζώε (ίωναθάν) 
Ούίτ, όστις είχε γνωρίσει τόν Βραδλεην καί τόν Δόν 
Λουδοβίκον εις τάς παραθαλασσίους χώρας. Τον προσ- 
εκαλεσαμεν να προγευθή μεθ’ ημών. ό Ζώε Ούίτ 
ήλθεν εις τά μέρη ταύτα μέ τον λοχαγόν εοΰτερ , 
καί μάς έπήνει πολύ τόν χαρακτήρα και την ανδρείαν 
αύτού, καί διηγήθη τό ιστορικόν τής πρώτης αύτού 
άποκαταστάσεως ενταύθα. Μετά μακράν πόλεμον και 
πολλά καί ποίκιλα συμβάντα οι Ινδοί φαίνονται 
παύσαντες όριστικώς τάς εχθροπραξίας. Τϊξ εναντίας 
μάλιστα πολλοί αύτών έγκαταλεί ψαντες τόν άρχαΐον 
φερέοικου βίοντων, ήλθον καί κατοίκησαν ύπό τού 
φρουρίου την προστασίαν, οί μέν θηρεύοντες διά τά 
Μγιά πρόσοιπιι, οί δε γεωργοΰντες, οί δε κεοα- 
μεύοντες κτλ. , καί λαμβάνοντες παρά του λ,οχαγοΰ 
ζωοτροφίας καί οίνόπν υμα. ό κυνηγός μάς έβε- 
βαίωσεν ότι ό λοχαμός κόπτει νόμισμ,α κασσιτέρινόν, 
αγώγιμου μεταξύ των φυλών των Ινδών, καί ανταλ
λασσόμενου ϋπ αύτών εις το φρουρίου αντί τών είς 
αύτούς 'αναγκαίων έμπορευμάτων.

a Αφ’ ού δε ήκούσαμεν όσα παράδοξα διηγείτο ό 
κυνηγός, ό Βραδλέης ώμίλησε περί τών μερών τών 
κατά τόν ποταμόν τών Καστόρων, ό δε κυνηγός 
είπεν ότι τά γνωρίζει, καί ότι καθ’ά ήκουσεν ό χρυσός 
ήτον έκει άφθονωτατος. Τόν ςρωτσσαυ.εν άν ήθελε νά 
μάς όδηγήσζ, έκεΐ, καί μετά τινας δυσκολίας εδέχθη, 
ζητήσας είς αντιμισθίαν 65 τάλληρα, οπεο θέλει 
φανεί μ-ετριωτάτη άπαίτητις είς όν τινα άναλογισθή 
τάς υπερβολικής τιμάς όλων τών πραγμάτων έ- 
ταΰθα. Αλλ ό γέρων κυνηγός μάς ώμολόγησεν ότι 
είναι ασθενής, καί ότι άπηύδησεν έυ.βατεύων είς τά 
ΰδατα όιά νά έιοούττρ χρυσόν· ότι δε αντί τής 
επιπόνου εργασίας ταύτης προτιμά πολύ τινών ήμε- 
ρών εκδρομήν είς τήν έρημον. Μετά μακράν συζή
τησή άπεφασίσαμ.εν ότι θ άναχωρήσωμεν μεθαύοιον 
τήν τετράδην.

« Τρίτη, 25 ΐουλίου.—Μετεχειρίσθημεν όλην τήν 
ήμεραν είς προπαρασκευάς τής οδοιπορίας,· αί ζωο
τροφία'. μας, πλην τού άλε ρου, έξηντλήθησαν σχεδόν 
όλαι. Ειμεθα λοιπόν ήναγκασμένοι νά τάς άνανεώ- 
σωμ.εν άλλ αί ζητούμενα’, δι αύτάς τιααί είς τάς 
σκηνάς ήσαν ύπερβολικαί· διά τούτο ήγοράσαμεν 
μόνον άλειμμα , καπνιστόν βόίον κρέας καί καφεν, 
τήν θεραπείαν τών λοιπών αναγκών μας ανατιθέμενοι 
είς τά πυροβόλα μας, διότι μανθάνομεν ότι υπάρχει 
ζ.υνήγιον άφθονώτατον είς τήν κοιλάδα τών Καστό
ρων. Κατά τήν συμβουλήν τού Ζώε Ούίτ, έκαστος 
ημών θέλει λάβει μεθ έαυτοϋ, εκτός' όσων δύνανται 
να φέρωσι τά φορτηγά, καί 15 ημερών ζωοτροφίας. 
Αλλα; τόσας θελουσι φέρει οί ίπποι.

« Απόψε τρεις ά.θρω.τοι μαθόντες τό σχέδιόν μας 
ήλθαν καί μάς παρεκαλεσαν νά τούς δεχθώμεν είς 
τήν συνοδείαν μας. ό είς αύτών όνου.άζεται ΐίδου- 
«ρδος Στόρυς, καί είναι Αμεειάανός, νομικός, χρημά
τισα; ειρηνοδίκης τής Μοντερέης έπί τής Ισπανικής 
κυοερνήσεως. Οι δε άλλοι δύω είσίν ό Ιωάννης Δω- 
λιγγ, ύποπλοίαρχος, καί ό Σαμουήλ Βρασώ, λεπτουρ

γός κητοθ/,ρευτικοΰ πλοίου, δ έγκατέλιπον πρότινων 
ημερών είς τόν λιμένα τού άγιου Φραγκίσκου, ό δι
κηγόρος φαίνεται έξυπνος, καί γν ■ ριζει τάς διαλέ
κτους τών ινδικών φυλώι. ό αξιωματικός μάς έφάνη 
άνθρωπος συνετός, ό δε λεπτουργός πολύτιμος προσ
θήκη είς τήν συνοδείαν μας, όταν μέλλωμεν νά βυθι- 
σθώμεν είς τήν έρημον, Ιίδέχθημεν επομένως μετά 
προθυμίας τήν πρότασίν των. Καί οί οί τρεις έχουσιν 
ίππους· οί δύω κητοθήραι όμως είναι, ώς συνήθως οί 
ναυτικοί, ιππείς παράβολοι.

ο Τετράδη, 28 ΐουλίου.—Ανεχωρήσαμεν προ τής 
ανατολής, έγευματίσαμεν δε τήν μεσημβρίαν άριστα 
ν.ε ζωμόν λαγωών, προϊόντος τής θηρας μας. Καθ’όδόν 
ιδομεν καί πολλά ίχνη ελάφων και δορκάδων, όπερ 
είναι καλάς οιωνός διά τό μαγειρεϊόν μας. Αλλως δε 
δι όλης τής ημέρας άδιακόπως άναβαίνομεν καί κατα- 
βαίνου.εν δι’ όλεθ-ίων οδών. Απόψε είναι ψύχρα καί 
ήψαμεν μεγάλην πυράν κλάδων πεύκινων.

« Παρασκευή, 28 ΐουλίου. — Χθες τό πρωί ό ού- 
ρανός ήτον καθαρός καί ή ατμόσφαιρα ψυχρά. Πρό 
μεσημβρίας ύπερέβημεν τάς πηγάς τού ποταμού τών 
Αμερικανών, όστις εδώ μόλις έχει τάς διαστάσεις 
μικρού ρυακΐου. Π θέσις γίνεται πάντοτε όρεινοτέρα 
καί δυσκολωτερα , καί ή οδοιπορία μάς έφάνη λίαν 
επίπονος. Διενυκτερεύσαμεν έν μέσω τών βράχων , 
καί τό όεΐπνόν μας ήτον λιτώτατον, πλακούντες αλεύ
ρου, καί τέμαχοι λίπους ψητοί. Γην νύκτα ό Δόν Λου
δοβίκος κατελήφθη ύπό πυρετού, άλλ’έλαβε κινίνον, 
καί φαίνεται άναλαμβάνων.

» Σήμερον οί ίπποι μας έτοιμάσθησαν ταχέως , 
καί άνεχωιήσαμεν μόλις διέλαμπεν ή αύγή. Πτον 
ψύχος, άλλ’ό ούρανός ήτον θαυμασίως καθαρός. Οταν 
όμως ό ήλιος άνέτειλεν έπι τού όριζοντος, τότε έθερ- 
μάνθη η ατμόσφαιρα. II οδός είναι λίαν επίπονος, 
παρακολουθούσα βαθείας χαράδρας καί επικίνδυνα 
βάραθ.α. Πολλάκις ήναγκαζόμεθα ν’ άναρριχώμεθα 
είς βράχους οίτινες έπλήγωνον τούς πόδας τών ίπ
πων καί άνέβαλλον την πρόοδον ημών. Τά δάση 
δι’ών διήλθομεν σύγκεινται όλα άπό πίτυας έχούσας 
τά φύλλα βελονοειδή, γιγαντιαίους δε τούς καρπούς, 
ίπηντήσαμεν καί τινα άλση δρυών μικροτέρων άπό 
τάς φυομένας είς τό πεδίον. Περί τήν μεσημβρίαν 
ύπερέβημεν τήν πηγήν τού '•Pto δέ .lie Π.ιυύηας 
ή πι·ταιι@ΐ· τώ>· ·τγ ρώχ, καί μετά κοπιώδη ή μάλλον 
έναγώνιον πορείαν ύπερέβημεν τόν τελευταίου τών 
βράχων αύχένα, όστις μάς έχώριζεν άπό τήν κοι- 
λάδ α τών Καστόρων. Εδυε δε ό ήλ/Ος όταν κατε- 
βαίνομεν τό όρος προς τήν όχθην τού ποταμού, ός-ις 
είναι μικρός, καί ρέει πρός δυσμάς έπί κοίτης άμμου 
στιλπνής. Κατελύσαμεν δε πλησίον αύτού , ώστε 
ήκούομεν τόν φλοίσβον τού ύδατος, καί ειμεθα λίαν 
ευχαριστημένοι ότι έτελειώσαμεν τέλος τήν τόσον 
επίπονον οδοιπορίαν ταύτην.

β Κυριακή, 30 ΐουλίου.—Χθες τό πρωί έμείναμεν 
είς τάς σκηνάς μας ολίγον περισσότερον άπό τό σύν- 
ηθες διά ν’ άναπαυθώμεν. Εξετάζοντες τόν τόπον 
πέριξ ημών, τόν εύρομεν εντελώς έρημον. Εννοείται 
δέ ότι αί πρώταί μας έρευναι άπέβλεπον τον χρυσόν. 
Διαιοεθέντες εξετάσαμε? τόν ρούν τού ποταμού καί

πών ορεινών χειμάρων οίτινες τόν χειμώνα τώ φέ- 
ρουσι τόν φόρον τών ύδάτων των.

a Αλλά πρός μεγάλην έκπληξιν καί λύπην μας 
έπεστρέψαμεν ό είς μετά τόν άλλον είς τάς σκηνάς 
μας, άναγγέλλοντες ότι ούδέν εύρομεν. Κατά τά; συμ- 
βουλάς τού γέροντο; κυνηγού, έπέμψαμεν απόσπασμα 
είς τήν πηγήν τού ποταμού , διά νά έξετάση, καί 
αύτήν. Κατ’άρχάς τό απόσπασμα τούτο έπροχώρησε 
δέκα ή δώδεκα μίλια χωρίς ν’άπαντήση, ίχνος χρυσού· 
αλλά τέλος έφθασεν ευτυχώς είς μέρος όπου άμέσως 
άνεγνώρισε τήν παρουσίαν άφθονωτάτου χρυσού καί 
είς τήν άμμον( καί είς τάς χασμάδα; τού όρους. Εκεί 
λοιπόν μετεκομίσαμ.εν σήμερον τάς σκηνάς μας· καί 
επειδή είς τήν Οέσιν ταύτην ούίεμίαν ύυνάμεθζ νά 
περιμένωμ.εν επικουρίαν άπό τούς λευκούς, καί ειμεθα 
πεπεισμένοι ότι έπί τινα καιρόν τούλάχιστον ειμεθα 
έγκαταλελειμμένοι είς ημάς αύτούς, πρό παντός 
άλλου έσκέφθημεν πώς νά αύξήσωμεν τάς ζωοτρο
φίας μας καί νά φροντίσωμεν περί τής ασφαλείας 
μας. ό Βραδλέης, ό Ζώε Ούίτ καί ό Ιωσήφ θέλουσιν 
είσθαι οί κυνηγοί μας· ά δέ Μαλκόλμ, ό Λακόσος 
καί ό Μακφαίλ θέλουσιν αρχίσει αϋριον τήν κατα
σκευήν δύω σκαφών, βοηθούμενοι ένιοτε καί άπό τόν 
λεπτουργόν , όστις όμως κυρίως θελει διευθύνει την 
οίκοδομ.ήν μεγάλης ξύλινης καλύβης πρός κατασκή- 
νωσιν όλων ημών, καί ητις θέλει πεοιβληθή καί μέ 
χαρακώματα όίέα πρός τά άνω, όπως προφυλάτ- 
τωμεν όπίσω αύτών τούς ίππους μας, χωρίς νά φο 
βώμεθα τάς νυκτερινά; έπιδρομάς τών Ινδών, ϊπο- 
λογιζομεν ότι ή οικοδομή αύτη μετά τών παραρτη
μάτων αυτής θέλει μάς άπασχολήσει μίαν ημέραν , 
καί ίσως περισσότερον. Οί κυνηγοί μας έπέτυχον 
σήμερον, καί έπέστρεψχν μέ δύω δορκάδας, καί ό 
γέρων γυνηγός συνέλαβε μέ τά δίκτυα δώδεκα όρ- 
τύγια, ώστε είχομεν πολυτελέστατου γεύμα.

α Κυριακή, 6 αΰγούστου. —Κατά τάς τελευταίας 
ταύτας ημέρας, ήσθάνθην έμαυτόν ηθικώς καταβεβλη
μένου- διότι άκουσίως έυ.νήσθην τής πατρίδος μου, 
καί μ’έιυρίευσε βυρ· θυμία ανέκφραστος. Οί σύντρο
φοί μου τά παρετήρησαν, καί απόψε όταν όλοι έκοι- 
μήθησαν πλήν έμού, καί λαβών τό χαρτοφυλάκων 
μου άπό τό στρωματόδεσμον, έκάθησα νά γράψω είς 
τήν λάμψιν τής πυράς ημών,

— α Δεν ήυ.πορεΐς νά κοιμηθρς; μοί είπεν ό Δον 
Λουδοβίκος.

— »Οχι, φίλε, άπεκρίθην ενθυμούμαι τήν Αγ
γλίαν, τόν αδελφόν μου, τούς φίλου; μου.

— α ίσως καί κάμμίαν φίλην μικράν.
— «Δεν είναι αδύνατον , είπα, καί τεθλιμμένως 

μ&ιδιάσας, ήρχωα νά γράφω.
β Ειμεθα ήδη όλως διόλου εγκατεστημένοι εις 

τάς δχθας τού ποταμού τών Καστόρων , καί ίχνος 
ανθρώπινον ακόμη δεν είδομεν. Αί σκάφαι μας έτε- 
λείωσαν την δευτέραν, καί ή καλύβη τό σαββατον 
μετά τήν μεσημβρίαν. Είς αύτήν προσέθημεν και 
είδος σταύλου , χρησιμεύοντος είς μαγειρείου. Τα 
χαρακώματα ημών, όσον ακατέργαστα καί άν είναι, 
άρκούσιν όμως όπως προστατεύωσι τούς ίππους μας 
χατά τών εγχωρίων κλεπτών. Αμα δ’έτελείωσαν αί

οίκοδομαί, ήρχίσαμεν τήν ζήτησιν τού χρυσού , καί 
έπετύχαμεν άριστα.

α 8 αύγούστου — Εμισθώσαμεν τόν φίλον μας 
τόν γέρο'τα κυνηγόν π.άς 15 τάλληρα τήν εβδο
μάδα, καί δύω μερίδας οινοπνεύματος τήν ήμέραν. 
Θέλει θηρεύει ύπέρ ημών, τό δε προϊόν τής εργασίας 
ήυ.ών δεν θέλει συμμεριζεσθαι. Πρέπει πολλήν νά 
αίσθάνηται πρός τό άργύριον περιφρόνησιν ώστε νά 
έργασθή μέ τόσα ολίγα. Αλλ ά άνθρωπος ό έγκατα- 
βιώσας είς τήν έρημον, ό μόνας έχων άνάγκας όσα; 
δύναται νά θεραπεύσρ διά τού πυροβόλου του, αύτό; 
δύναται άνυποκρίτως νά περιφρονρ τήν πηγήν όλων 
τών ανθρωπίνων δυστυχημάτων. Αν πινά , μίαν 
σφαίραν σφενδονίζει καθ’ενός βονάσσου ή κατά, μιας

Θήρα Β&νέσσων.

αλκής , καί έχει ζωοτροφίας πολλών ημερών. Αν 
διψά, τό ύδωρ τών διαυγών τούτων πηγών τόν εύ- 
χαριστεϊ πληρέστατα, Τό δέρμα τής άρκτου , τού 
βουβάλου , τής δορκάδες, τώ χορηγεί ενδύματα διά 
νά καλύψη τήν γυμνότητα του , διά νά προφυλάτ- 
τηται άπό τό νυκτερινόν ψύχος, καί άνθ’ένός δέματος 
δερμάτων τού κάστορας προμηθεύεται όσην πυρίτιν 
καί άλλα εφόδια δύναται νά δαπανήση δι’ όλου τού 
έτους. Τί χρειάζεται τ&ν χρυσόν; διατί νά τόν έχη 
περί πολλού; ·

» Χθες έν ώ έγευματίζομεν ήλθον πρός ήμά/ τινές 
Ινδοί έκ τής λίμνης Τρουκίας. Η διάθεσίςτων δέν 
ήτον εχθρική , δι 0 καί τούς έίέχθημεν φιλοφρονώ; ,
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καί τοΐς έδώκαμεν πεπλώματα. Τό έπίλοιπον τής 
ημέρας έμεινον μεθ’-μών καί έσκήνωσαν πλησίον τού 
μικρού φρουοίου ημών, Διά νυκτός καί σήμεοον τό 
πρωί άπήλθον άλληλοδιαδόχως , χωρίς νά μάς βλά- 
ψωσι κατ’οϋδέν. Πέντε μόνον έμεινον, προτείναντες 
νά τούς δεχθώμεν εις την υπηρεσίαν μας. Αλλ' έξ 
αίτιας τής πτωχείας των αποθηκών μας , άπορρί- 
ψαμεν την ποότασίν των.

a 13 αύγούστου—Οί κυνηγοί μας επέτυχαν κάλ 
λίστα τάς ήμέρας ταύτας. Εχομεν άφθονον προμή
θειαν κρέατος αλκής, καί θέλομεν τό ξηράνει κατά 
την μ,έθοδον των ίνίών. Οί Ινδοί οιτινες μάς έπε- 
σκέφθησαν , άφ’ ού έμειναν δύω ημέρας μ.εθ’ ημών , 
καδ άς τούς έβιάσαμεν νά μείνωσιν έξω των θυοών 
ημών, άνεχώρησαν την παρασκευήν το πρωί, ή μάλλον 
την πέμπτην διά νυκτός , χωρίς νά τούς ίδώσιν οί 
σκοποί ημών. Δεν μάς έκλεψαν δε τίποτε, έκτος δύω 
πεπλωμάτων, τά όποια τοΐς έδόσαμεν δάνεια, καί 
έλησμόνησαν νά μ.άς άποδώσωσι.

a Κυριακή, 20 αύγούστου.—Η προλαβοΰσα έβδο- 
μάς ήτον πλήρης συμβάντων. Την παρασκευήν, έν ώ 
πολλοί έξ ημών περιεφέροντο περί την καλύβην, 
έρευνώντες τάς πολυπληθείς χαράδρας, αΐτινες μάς 
χωρίζουσιν από το όρος Σιέρραν Λεβεδαν, εύρομεν εις 
κρήμ.νισμα βράχου τμήματα χρυσού μεγαλύτερα 
άφ όσα εΐχομεν εύρ.ει ποτέ. ,.Ούτω παρακινηδέντες νά 
έρευνήσωμεν τά περίχωρα, άνεγνωρϊσαμεν ότι ύπήρ- 
χεν εκεί πολύ περισσότερος χρυσός παρά εις τό 
μέρος όπου ωκοδομήσαμεν τήν κατοικίαν μας· καί 
προσέτι άνεγνωρϊσαμεν αμέσως ότι ή συλλογή τού 
χρυσού είναι ένταύδα άσυγκρίτως εύκολωτέρα, διότι 
ή τόσον επίπονος εργασία τής πλύσεως είναι εντελώς 
περιττή, τού χρυσού εύρισκομένου εις κατά τό μάλλον 
ή ήττον μεγάλα τμήματα. Απεφασίσαμεν λοιπόν νά 
μεταοέρωμεν έκεΐ τήν επαύριον όλα τά έργαλεΐά μας.

Ό Δώλιγγ καί ό Μαλκόλμ.
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Τό μόνον δε δυσάρεστον ήτον ότι ή δέσις αύτη 
απείχε σχεόόν ήμισυ μίλλιον άπό τήν κατοικίαν μας.

a Χθες λοιπόν μετά τό πρόγευμα , άφ' ού ό Βρα- 
όλεης, ό Αακοσος, ό ΛΙακφαίλ καί ό κυνηγός άνεχώ
ρησαν όιά τό κυνήγιον, διότι at ζωοτροφίαι μ,ας 
έπλησίαζον εις πό τέλος των , ό ίωσής καί ό δικη
γόρος έμεινον εις τήν φυλακήν τού στρατοπέδου, καί 
ημείς άνεχωρήσαμεν με τά εργαλεία- μ-τ’όλίγων δέ 
ωρών εργασίαν κατωρθώσαμεν νά συλλέξωμεν περισ
σότερόν χρυσόν άφ όσον άλλοτε μάς παρείχε δύω ή 
τριών ημερών κόπος. Εμέλλομ,εν δε νά έπιστρέ- 
ψωμεν εις τό φρούριον διά τό γεύμα, όταν ό Δώ
λιγγ καί ά Μαλκόλμ,, ευρισκόμενοι κατά τό άνώ- 
τατον μέρος τής χαράδρας, ήκουσαν ταραχήν πλησίον 
των, καί άνοίζαντες διά τώνχειρών των τους θάμνους, 
ειδον Ινδόν, ό'στις ήρχετο πρός αύτούς ερπων άυ.α 
όε είόεν ότι έννοήθη , αμέσως έτόξευσε βέλος κατά 
τού Μαλκόλμ , όπερ όμως μόνον εις τό ώτίον τον 
επλήγωσεν ελαφρώς. Αμέσως ό άγριος , έκπέμ.πων 
φωνήν τρομεράν, ήρχισε να τρέχη προσπαθών νά 
λάβν) καί δεύτερον βέλος άπό τήν φαρέτραν του. 
Αλλ’ ό πούς τού έσφάλη καί έπεσε, καί πριν ή φθάς 
έγερθή, ό Δώλιγγ τόν έκτύπησε μέ τό πτυάριον εις 
τήν κεφαλήν, καί τόν έδανάτωσε.

» Συγχρόνως ήκούσαμεν πρός τά στρατόπεδον 
κρότον πυροβόλου, ό'στις, μετά τής άγριας φωνής τού 
Ινδού μάς έτάραξεν ούκ ολίγον. Επομένως έκαστος 
ήρπασε τό πυροβόλον του· άλλ ό Δώλιγγ δραμών πρός 
ημάς μάς διηγήδη τό συμβάν. Αμα δ’ έπανήλθεν ή 
ηρεμία, άνέβην έγ&ο εις τά ύψωμα διά νά παρα
τηρήσω. Αίφνης είδα στίφος Ινδών εφίππων, όρμών- 
των καδ ημών άπό ρυτήρος, καί άμέσως έσπευσα 
πρός τούς συντρόφους μου , καί όλοι κατελάβομεν 
θέσιν όπίσω μικρού υψώματος , μεταξύ τών υψηλών 
θάμνων, οιτινες περιείχαν κίνδυνον καί αύτοί, διότι 
ύπ αύτούς έρπουσι πολλ.άκις όφεις φαρμακεροί, καί 
εί'μεθα έτοιμοι ν’άντιπαραταχθώμεν κατά τού εχθρού, 
καί νά πολεμήσωμεν.

« Φοβερά ςαγμή συγκιν'σεως ήτον εκείνη, καθ’ήν 
ήκούομεν τό καλπασμα τών ίππων, χωρίς νά τούς 
βλέπωμεν εφορμώντας. Ομολογώ ότι έτρευ.ον όλος, 
ούχί δε μόνον άπό φόβον , άν καί έπίστευον ότι οί 
άγριοι εχθροί ημών έμελλον νά μάς φονεύσωσι και 
νά μάς έκδάρωσιν. Αλλά τό ,αιφνήδιον τού κινδύνου 
με έτάραςε προ πάντων, καί έπροξένησεν εις τήν 
καρύίαν μου παλμούς σφοδρότατους. Αλλ’έν ώ καθη- 
πτόμην έμαυτού. διά τήν δειλίαν μου, άντήχησαν εις 
τούς αέρας αλαλαγμοί τρομεροί, καί ί'δομεν τεσσαρά
κοντα ή πενσήκοντα πολεμιστάς Ινδούς ερχομένους. 
Τότε ετάθησαν όλα μ.ου τά νεύρα ώς ζλεκτοιζόυ.ενα , 
καί άμα έπεσε βελών ■ffoj&'t. καθ’ ημών, άπεκρίθην 
πρώτος εις αύτήν , κατακρημνίσας άπό τού ίππου 
όιά τού πυροβόλου μου ένα τών πρώτων έπιδρα- 
μόντων Ινδών. Αμέσως έγέμισα τό όπλον μου πάλιν, 
καί έν τούτοις τών συντρόφων μου τά πυροβόλα εκ 
νέου έφερον τό θάνατον μ.εταξύ τών εχθρών. Εΐχομεν 
παραταχθή όπίσω πυκνών ιτεών αΐτινες πολλάκις 
έδέχοντο ή άπέτρεπον τών Ινδών τά βέλη. Οταν δε 
καί έκ νέου έπυροβήσαμεν, καί ό καπνός διεσκε- 
δάσθη , είδα ότι πολλοί έξ αύτών είχον πέσει, καί

Οί χρυσωρύχοι περιμίνοντες τούς Ί»όούς.

οί σύντροφοί των άπεκόμιζον τούς πληγωθέντας διά 
νά άναχωρήσωσι. Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν έσκό- 
πευον με τό πυροβόλον μου ένα γέροντα ό'στις είχε 
καταβη τού ίππου του, καί είχαν ήδη τόν δάκτυλον 
εις τό σκανδάλ.ιον, όταν τόν είδα προχωρήσαντα 
μετ’ εξαίσιου άταραξίας , λαβόντα εις τάς χεϊράς 
του ένα τών συντρόφων του τετραυματισμένον κατά 
το σκέλος , άναβιβάσαντα αύτόν εις τόν ίππον, άνα- 
βάντα καί αύτόν κατόπιν, καί τραπέντα μέ μεγάλην 
ταχύτητα εις φυγήν. Εί καί εντελώς πεπεισμένος 
ότι, άν ένικώμεθα, οι άγριοι εκείνοι θά μάς έφόνευον 
όλους μέχρι τού έσχατου, έλ.υπήθην όμως νά κατα
πυροβολήσω τόν γέροντα αρχηγόν, καί τόν άφησα 
νά ί,άβη τον τραυματίαν του , τόν φίλον του , τόν 
υιόν του ίσως !

α Μετ’ ολίγα λεπτά έμεινε κενόν τό πεδίον τής 
μάχης, καί ώς μάρτυρες αύτής έμεινον τρεις άπο- 
θανόντες ’Ινδοί , έν ή δύω τόξα, καί πτερά καί ρό
παλα διεσπαρμ,ένα έπί τού εδάφους. Τότε άνέβημεν 
ό εις μετά τόν άλλον εις τό μικρό? ύψωμα ό'θεν είχον 
ίδεΐ τον εχθρόν. Εκέΐθεν δεν ΐδόντες ότι έφευγον 
ποός διεύθυνσιν εναντίαν τού στρατοπέδου ημών , 
άπεοασίσαμεν νά έπιστρέψωμεν εις αύτό , πιθανόν 
φρονούντες ότι θέλομεν εύρει τού Στόρη καί τού 
Ιωσή τά πτώματα μόνον χάρις τω ®εώ όμως ούόεν 
συνέβη άπαίσιον , καί οί Ινδοί δέν προσέβαλαν τό 
φρούριον. ό πυροβολήσας ήτον ό Στόρης διά νά μάς 
ειδοποίηση,. ό δέ Ιωσής έχώθη άνδρείως μέχρι τού 
λαιμού εις τόν ποταμόν.

« Αφ’ ού έπέδεσα τήν έλαφράν πληγήν τού Δώ
λιγγ καί τήν έτι έλαφροτέραν τού Δόν Λουδοβίκου , 
ού εϊχεν έζ.δαρή ή χειρ άπό βέλος, ήρχίσαμεν ν’άνη- 
συχώμεν σπουδαίως διά τούς φίλους μας, οιτινες τό 
πρωί είχον αναχωρήσει διά τά κυνήγιον, καί δεν 
είχον επανελθεί άκόμη. Ολόκληρος ή ήμερα παρήλθε, 
καί δέν έφαίνοντο. Περί τήν εσπέραν έπυροβολήσαμεν 
διά νά τούς είδοποιήσωαεν περί τού κινδύνου, και

διά νά έννοήσωσι καί οί Ινδοί ότι δεν είμεθα άπρο- 
φύλακτοι. Απεφασίσαμεν δέ ότι δεν θέλομεν κοιμηθή 
μέχρι τής επιστροφής τών συντρόφων μας , ώστε νά 
είμεθα έτοιμοι ν’άποκρούσωμεν πάντα κίνδυνον ος-ι; 
ήθελεν απειλεί ή αυτούς ή ημάς, διότι έστοχαζό- 
μεθα ότι οί Ινδοί πιθανώς περιελόχουν περί τό φρου- 
ριον όπως επιπέσωσι κατ’αύτοϋ αϊφνιόίως. Αλλ, όμως 
αί δυνάμεις μας είχον έξαντληθή άπό τόν κάματον 
καί άπό τήν ταραχήν τής ημέρας, δι ο καί άπεκοι- 
μήθημεν όλοι άκουσίως καί άλληλοδιαδόχως περί 
;ήν πυράν.

(Ακολουθεί.)

Ο ΥΠΟΚΟΜΗΣ 

ΤΗ53 BPAZEAONNHS. 

Μ ΪΘ1Σ ΤΟΡΗΜ Α λ ΕΩΤ AT ΟΝ.

ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.

(Συ,ίχιια. Ίίί φυλλάίιο» ΛΙΙ'.)
SH'.

ΑΓΑΘΟΥ ΑΧΑΡΟΣ ΕΞΟΜΟΑΟΓΗΣΙΣ.

Ο πνευματικός έμβήκε θαρραλεως, χωρίς πολύ νά 
έκπλαγή διά τήν θορυβώδη κίνησιν τήν όποιαν ή 
πεοί τής ΰγιείας τού καρδιναλίου ανησυχία είχε προ
ξενήσει εις τήν οικίαν.

— Ελα, πανοοιιότατέμου , είπεν δ Μαζαρΐνος 
άοούέέόιψε καί τελευταϊον βλέμμα όπίσω τής κλίνης 
του, έλα νά μ’έλαφρώσ/ς.

— Είναι χρέος μου, Εζοχώτατε, άπεκρίθη ό πνευ
ματικός.

— Κάθου πρώτον άναπαυτικά , διότι θά κάμω 
γενικήν έξομολόγησιν θά μού όοιση,ς όε ευθύς τήν 
πλήρη συγχώρησιν , καί τότε θά φμαι πλέον

Ζσυ/-°ς·,. - . , ’
— Εε,οχωτατε , ειπεν ο πανοσιωτατος, οεν είσαι 

τόσον άσθενής, ώστε ή γενική έξομολόγησις νά ή,ναι 
κατεπείγουσα ... Καί το εργον θα η,vat πολύ κοπια
στικόν, πρόσεξε !

— Υποθέτεις ότι θά ήναι διεξοδικη, πανοσιω- 
τατέ μου ; r

— Πώς νά πιστεύσω τό εναντίον, όταν ό εξομο
λογούμενος έζησε ζωήν τόσον ενεργητικήν και πολυ
μέριμνον καθώς ή ΐίξοχ_ότης Σου ;

J I άλήθεια 1. Καί, ή διήγησις ήμπορεϊ νά 
γναι διεξοόική,

__ Η εϋσπλαγχνια τού Θεού είναι μεγάλη, είπε
μέ τήν μύτην ό πνευματικός.

— ϊδού, είπξν ό ΛΙαζαρΐνος, ιδού οτι αρχίζω νά 
τρομάζω ό ίδιος διότι άφησα νά γείνουν τόσα πράγ
ματα, τά όποια ίσως ό Κύριος άπεδοκίμαζε.

__  Αέν είναι άλήθεια ; είπεν άφελώς ό πνευμα
τικός άπομακρύνων άπό τόν λύχνον τό πονηρόν και 
όξύ ώς τυφλοποντικού πρόσωπόν του. Οί άμαρτω-
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■koi είναι τοιούτοι πάντοτε· πρώτον είναι έπιλή- 
σμονες, έπειτα γίνονται δεισιδαίμ.ονες όταν ήναι 
πολύ αργά.

— Οι άμαρτωλοί ; έπανέλαβεν ό Μαζαρΐνος· μού 
λέγεις τήν λέξιν αύτήν ειρωνικής, ώς έπιπλήττων 
υ.ε δώτι άφινα νά γίνωνται περί εμού τόσαι ψευδείς 
γενεαλογίαι; ... picheur καί picheur · ήμουν τώ 
όντι υιός άλιέως.

— Ούο! είπεν ό πνευματικός.
— Ιδού . πανοσιώτατέ μου , ή πρώτη αμαρτία 

μου· διότι άφησα νά μέ παραστήσουν ώς καταγό
μενου άπό τούς παλαιούς ύπατους της Ρώμης· ΐ. Γε- 
γάνιον Μακερΐνον Α', Μακερΐνον Β’ καί Πρόκλον Μα- 
κερΐνον Γζ τούς όποιους αναφέρουν τά χρονικά του 
Αλοάνδρου ... Από .Μακερΐνον εις Μαζαρΐνον, ή μετά- 
βασις ήτον εύκολος καί ελκυστική. Μαζερϊνος υπο
κοριστικής, θά είπή (’σμκούηΛζος· οθεν, πανοσιώ- 
τατέ μ.ου, Μακερϊνος ήμπορεΐ κάλλιστα νά σζ,μαίνη, 
σήμερον, υπερθετικής, Zci-roraroc ώς Λάζαρος! ίδε !

Καί έδειξε τούς άσαρκους του βραχ ίονας, καί τά 
καταφαγωμένα άπό την θέρμην σκέλη του.

— Αν έγεννηθης άπό οικογένειαν άλιεων, άπε
κρίθη ό πνευματικός, δεν βλέπω τι λυπηρόν διά τήν 
Εξοχότητά Σου ... διότι, τέλος πάντων, αλιεύς ήτον 
καί ό άγιος Πέτρος· καί, άν ή Εξοχότης Σου ίήσαι 
πρίγκιψ τής εκκλησίας, εκείνος ήτον ά άνώτεροςάρ- 
γηγός της· άς προχωρήσωμεν λοιπόν, άν όρίζης.

— Τόσον περισσότερον οτι εφοβέρισα νά φυλα
κίσω εις τήν Βαστίλλην ιερέα τινά τού ίβινιών , 
Βοννέ καλούμενου, θελήσαντα νά δημοσίευση, γενεα
λογίαν τινά τού υίχου Μώζαμό'ου, πολύ θαυμασιω- 
τέραν ...

— Ωστε έφαίνετα όλως απίθανος; έπανέλαβεν ό 
πνευματικός.

— 0! άν τό είχα κάικει μέ τήν ιδέαν ταύτην , 
πανοσιώτατέ μ.ου, θά ήτον υπερηφάνεια ... άλλο άμάρ- 
τ7!;Ζα' τ ,

— Ητον ύπεοβολή όζυνοίας, καί ποτέ εις κανένα 
δέν ήμπορούμεν νά κατηγορήσωμ.εν τά τοιαύτά ελατ
τώματα. Ας προχωρήσωμεν, άς προχωρήσωμεν.

— Ημεθα εις τήν υπερηφάνειαν ... Βλέπεις, πανο
σιώτατέ μου, ότι προσπαθώ νά διαιυεσω τάς πρά
ξεις μου κατά θανάσιμα άμαοτήματα.

— Αγαπώ τάς τακτικάς διαιρέσεις.
— Εχω εύχαρίστησιν. Πρέπει νά ήξεύρη,ς ότι 

κατά τά 1630, άλλοίμονον ! είναι έκτοτε τριάντα 
έν έτος

— Ησουν τότε είκοσιεννεα ετών, Εξοχώτατε.
— Ηλικία βράζουσα. όμοίαζα στρατιώτην όταν, 

εις Καζάλην, έρρίφθην εις τό μέσον τών πυροβόλων , 
θέλων νά δείξω ότι ήξευρα νά ιππεύω ώς άζιωμα- 
τικός. Είναι αλήθεια οτι έφερα τήν ειρήνην εις τούς 
Ισπανούς καί εις τούς Γάλλους· τούτο μετριάζει ό- 
πωσούν τήν αμαρτίαν μου.

— Δέν βλέπω διόλου πώς είναι αμαρτία τό νά 
ίππεύη κάνεις, είπεν ό πνευματικός. Εύγενές είναι τό 
έργον, καί τιμά τό σχήυ.ά μ.ας. ός χριστιανός, εγ
κρίνω ότι εμπόδισες τήν χύσιν τού αίματος· ώς εκ
κλησιαστικός, σεμνύνομαι διά τήν άνδρείαν τήν 
όποιαν συλλειτουργός μου έδειξεν.

0 Μαζαρΐνος έχαιρετησε ταπεινής, νεύσας τήν 
κεφαλήν.

— Ναι, είπεν, άλλά τά έπακόλουθα !
— Ποια έπακόλουθα ;...
— Αί! τό κατηραμένον τούτο τής ύπερηφανειας 

αμάρτημα εχει ρίζας πολλάς ... Αφού έρρίφθην, ώς 
είπα, εις τό μέσον δύω στρατών, άφού έμυρίσθην τήν 
πυρίτιδα, καί διήλθα στοίχους στρατιωτών , άρχισα 
νά βλέπω μέ άλίγην περιφρόνησιν τούς στρατηγούς.

— Α!
— ίδού τό κακόν ... εις τρόπον ώστε δεν ηύρα 

πλέον κάνένα ύποφερτόν έκτοτε.
— Τό βέβαιον είναι, είπεν ό πνευματικός, ότι οί 

στρατηγοί τους όπο ους είχαμεν δεν ήσαν άνδρεϊοι.
— Ω! έφώναξενό Μαζαρΐνος, ήτον ό κύριος Πρίγ- 

κιψ ... τον έβασάνισα πολύ τον άνθρω πον αύτόν !
— Αυτός δεν είναι άξιολύπητος· απέκτησε καί 

δόξαν άρκετήν καί πλούτη αρκετά.
— Ας ήναι διά τον κύριον Πρίγκιπα· άλλά τόν 

κύριον Βωφόρ , παραδείγματος χάριν ... τον όποιον 
έκαμα νά πάθη τόσα εις τήν φυλακήν τού Βενσέν ...

— Α ! άλλ’εκείνος ήτον άντάρτης, καί διά τήν 
άσφάλειαν τού Κράτους έπρεπε νά κάμη,ς τήν θυ
σίαν αύτήν ... Ας προχωρήσωμεν.

— Νομίζω ότι έτελειώσαμεν τήν υπερηφάνειαν. 
Είναι καί άλλ,η αμαρτία, τήν οποίαν φοβούμαι νά 
χαρακτηρίσου ...

— 'Γην χαρακτηρίζω έγώ ... λέγε πάντοτε.
— Πολύ μεγάλη αμαρτία, πανοσιώτατέ μου.
— Τώρα τά βλέπομεν, Ιίξοχώτατε.
— ©ά ήκουσες βέβαια νά γίνεται λόγος περί

σχέσεών τινων τάς οποίας είχα ... μέ τήν Αύτής 
Μεγαλειότητα τήν βασιλου/ήτοσα · · · οϊ κακό
βουλοι ! ...

— Οί κακόβουλοι, Εξοχώτατε, είναι άνόητοι ... 
δέν έπρεπεν άρά γε, διά τό καλόν τού Κράτους καί 
διά τά συμφέρον τού νέου βασιλέως, νά ζής εις 
καλήν αρμονίαν μέ τήν βασίλισσαν ; Ας προχωρή
σωμεν, άς προχωρήσωμεν...

— Σε βεβαιόνω, είπεν ό Μαζαρΐνος, ότι μού άφή- 
ρεσες άπό τό στήθος βάρος τρομερώτατον.

— Αύτά είναι μικρολογίαι !... Ενθυυ,ήσου τά σπου
δαία πράγματα.

— Είχα καί φιλ,οδοξίαν πολλήν , πανοσιώτατέ 
μου ...

— ■ Είναι ό δρόμος τών μ,εγάλων σταδίων , Εξο
χώτατε.

— Καί ή επιθυμία άκόμη τής τιάρας ...
— Νά γ,ναι κάνεις πάπας θά είπή νά γ,ναι ό 

πρώτος τών χριστιανών... Διατί νά μή τό έπιθυ- 
μήσρς ;

— Εδημοσίευσαν διά τού τύπου ότι, θέλων νά 
φθάσω εις τόν σκοπόν τούτον, έπώλησα τό Καμ,πραί 
εις τούς Ισπανούς.

— ίσως έκαμες ό ίδιος λιβέλλ.ους, χωρίς πολύ 
νά κατατρέξης τούς λιβελ,λ,ογράφους;

— Τότε, πανοσιώτατέ μου , πολύ έλαφρωμένην 
αισθάνομαι τήν καρδίαν μου. Δέν έχω πλέον άλλο, 
είμή μικρά τινα πταίσματα.

— Λέγε ...

— 345 —
— Τό παιγνιδιού.
— Κοσμικόν ολίγον τό ελάττωμα· άλλά, τέλος 

πάντων, ή υψηλή σου θέσις σ’ ύπεχρέονε νά κοατγς 
οικίαν άνοικτήν.

— Ηθελα νά κερδαίνω ...
— Κάνεις δέν παίζει μ.έ τήν επιθυμίαν νά χάσγ.
— Πολλάκις έπαιζα όολίως ...
— Τό όφελος σου έκύτταζες. Ας προχωρήσωμεν.
— Τώρα λοιπόν, πανοσιώτατέ μου , δέν αισθά

νομαι πλέον βάρος εις τήν συνείδησιν. Δός μ.ου τήν 
συγχώρησιν, καί ή ψυχή μου θά δυνηθή, όταν ό Θεός 
τήν προσκαλέσγ, ν’ άναβή άνεμποδίστως έως τόν 
θρόνον του ...

0 πνευματικός δέν έσεισεν ούτε τάς χεΐρας ούτε 
τά χείλη του.

— Τί περιμένεις, πανοσιώτατέ μου ; είπεν ό Μα. 
ζαρΐνος.

— Περιμένω τό τέλος.
-— Τό τέλος ποιου ;
— Τής έξομολογήσεως, Εξοχώτατε.
— Ετελείωσα.
— Ω! ό'χι! ή Εξοχότης Σου άπατάσαι.
— όχι, νομίζω.
— Στοχάτου καλά.
— Εστοχάσθην όσον ήτον δυνατόν.
— Τότε, θά βοηθήσω έγώ τήν μνήμην σου.
— Ας ίδούμ.εν.
0 πνευματικός έβηξε πολλάκις.
—· Δεν μού έλάλησες περί φιλαργυρίας , άλλου 

θανάσιμου αμαρτήματος, ούτε περί τών εκατομμυ
ρίων εκείνων, είπε.

— Ποίων εκατομμυρίων, πανοσιώτατέ μου;
— Τών εκατομμυρίων όσα έχεις, Εξοχώτατε.
— Τά χρήματα αύτά, πάτερμου , ε7—■ 

μου· τί άνάγκη είναι νά τ’άναφερω;
— Ανάγκη είναι, διότι, καθώς βλέπεις, αί δύω 

γνώμαί μας διαφέρουν. II Εξοχότης Σου λέγεις ότι 
τά χρήματα αυτά είναι έδικά σου, έγώ δέ πιστεύω 
ότι άνήκουν ολίγον εις άλλους.

0 Μαζαρΐνος έφερε τήν ψύχραν χεΐρά του έΐς τό 
μέτωπον, όπου ό ίδρώς άρχιζε νά φαίνεται ώς μαρ
γαριτάρια.

-— Πώς τούτο ; έτραύλισεν.
— ίδού. ίΐ Εξοχότης Σου έκέρδησες πλούτη πολλά... 

εις τήν υπηρεσίαν τού βασιλέως ...
— Ού ! πολλά ... οχι παραπολ,λά.
— όπως καί άν ή,ναι, πόθεν ήοχοντο αύτά τά 

-λούτη ;
— Από τό Κράτος.
— Τό Κράτος, είναι ό βασιλεύς.
— Αλλά τί θέλεις νά συμπεράνγς , πανοσιώτατέ 

μου; είπεν ό Μαζαρΐνος άρχίζων νά τρέμ,η.
— Δεν ήμπορώ νά συμπεράνω τίποτε, χωρίς νά 

έχω προ οφθαλμών τόν κατάλογον τής περιουσίας 
σου ... Ας άριθμήσωμεν ολίγον, άν εύχαριστήσαι 
Εχεις τήν επισκοπήν τού Μετζ;

— Ναι.
— Τάς ηγουμενίας τού Αγίου Κλήμεντος, τού 

Αγίου Αρνόλδου καί τού Αγίου Βικεντίου, όλα εις 
Μέτζ;

(Φνλλάίιον 39, τόμ. Β)

έδικά

— Καί.
— Εχεις τήν ηγουμενίαν τού Αγίου Διονυσίου 

τής Γαλλίας· ώραΐον κτήμα !
- Ναι, πανοσιώτατέ μου.
- Εχεις τήν ηγουμενίαν τού Κλουνύ, ηγουμενίαν 

πλουσίαν !
— Τήν εχω.
— Τήν ηγουμενίαν τού Αγίου Μεδάρδου εις Σου- 

ασσών, μ.έ έκατόν χιλιάδων φράγκων εισόδημα !
— Δέν τό άρνούμαι.
— Τήν ηγουμενίαν τού Αγίου Βίκτωρος εις Μασ

σαλίαν, μίαν τών καλή τερών τής μεσημβρινής Γαλλίας!
— Ναι, πάτερ μ.ου.
— Εν καλόν έκατομμύριον κατ’ έτος, Μέ τά 

κέρδη δέ τής καρδιναλίας καί τού υπουργείου, δύω 
εκατομμύρια κατ’έ'τος είναι όλίγα.

— Αί!
— Εις δέκα έτη, είναι είκοσι έκατομμ.ύρια ... καί 

είκοσι έκατομμύρια, πρός πενήντα τά έκατόν κατ’έ- 
τος, δίδουν, άνατοκιζόμενα, είκοσι άλλα έκατομμύρια 
έπί δέκα έτη.

— Καθώς τά λογαριάζεις , καλογερικά , ούτως 
είναι!

— Αφού ή Εξοχότης Σου έβαλες τό τάγμα μας 
εις τό μοναστηριού όπου τώρα είμεθα, πλησίον τού 
Αγίου Γερμανού τών Λειβαδιών, κατά τό 1644, έγώ 
κάμνω τούς λογαριασμούς τής εταιρίας.

— Καί τούς έδικούς μου, καθώς βλέπω, πανοσιώ
τατέ μου.

— Πρέπει νά ήξεύρφ κάνεις ολίγον άπό όλα, Εξο
χώτατε.

—· Συμπέρανε τέλος πάντων.
— Συμπεραίνω ότι ή άποσκευή είναι βαρεία, καί 

δυσκόλως θά περάσγς εις τήν πόλην τού παραδείσου.
— Θά κολασθώ;
— Αν δεν τ’ άποδώση,ς, μάλιστα.
0 Μαζαρΐνος άφήκε κραυγήν γοεράν.
— Νά τ’άποδώσω ! άλλ’είς ποιον ; ώ ©εε μου !
— Εις τόν κύριον τών χρημάτων τούτων, εις τόν 

βασιλέα!
—- Αλλ’ό βασιλεύς μού τά έδωκεν όλα ...
— Μίαν στιγμήν! ό βασιλεύς δέν ύπογράφει τά 

διατάγματα !
Ο Μαζαρΐνος δέν έστέναζε πλέον, έθρήνει.
— 'Γην συγχώρησιν, είπεν.
—- Αδύνατον, Εξοχώτατε ... νά τ’ άποόώσης, νά 

τ’άποδώσγς, είπεν ό πνευματικός.
—- Αλλά, τέλος πάντων, μέ συγχωρεϊς δι’όλα τά 

άλλα αμαρτήματα· διατί νά μή μέ συγχώρησης καί 
διά τούτο; I

— Διότι, άπεκρίθη ό πανοσιώτατος, άν σέ συγ
χωρήσω διά τούτο είναι αμάρτημα διά τό όποιον 
ό βασιλεύς δέν θά μέ συγχώρηση έμέ ποτέ, Εξοχώ-

Καί ταύτα είπώΝ ό πνευματικός , καί άφήσας 
τον έξομολογούμενον μέ πρόσωπον πλήρες συντριβής, 
έβγήκε μέ τό αύτό βήμα μέ τό όποιον είχεν έιέβή.

— Ω! Θεέ μου ! έφώναξε στενάζων ό καρδινά- 
νάλιος. . . Ελα , Κολμπέρ, είμαι πολύ άσθενής , 
φίλε μου.
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είσαι πολιτικός βαθύς, καϊ δέν αγνοείς ό'τι,’τήν ώραν 
ταύτην, ό βασιλεύς δέν έχει ούτε εκατόν πενήντα 
χιλιάδας φράγκα σωστά εις τό ταμιεϊόν του.

— Αύτό δέν είναι φροντϊς έδική μου, είπεν δ Μα
ζαρϊνος θριαμβεύων, είναι φροντϊς τού κυρίου γενικού 
έπιμελητού των οικονομικών Φουκέ, τού οποίου τούς 
λογαριασμούς σού έδωκα, κατά τούς τελευταίους 
τούτους μήνας, νά έξελέγξης.

0 Κολμπέρ έδάγκασε τά χείλη του, τ’ όνομα 
μόνον άκούσας τού Φουκέ.

— Η Αύτού Μεγαλειότης , είπε μουρμουρίζων , 
δεν έχει χρήματα άλλα, εϊμή όσα συναθροίζει ό 
κύριος Φουκέ- τά έδικά σου χρήματα, Εξοχότατε, 
θά τού φανούν νοστιμώτατον προσφάγιον.

— Εγώ τέλος πάντων δέν είμαι γενικός επιμε
λητής τού βασιλέως· έχω τό πουγγίον μου... βέβαια, 
ήμπορώ διά τό καλόν τής Μεγαλειότητος Του ... νά 
κάμω ... μερικά κληροδοτήματα ... πλήν δέν ήμπορώ 
ν’ώδικήσω τήν οίκογένειάν μου ...

— Κληροδοσία μερική σέ ατιμάζει καϊ προσ
βάλλει τόν βασιλέα. Αν κληροδοτήσ/,ς μέρος μόνον 
εις τήν Αύτού Μεγαλειότητα, είναι τό ίδιον ώς νά 
όμολογήσ/,ς ότι διά τό μέρος τούτο διςάζεις ότι δέν 
τά απέκτησες νομίμως.

— Κύριε Κολμπέρ !...
— Ενόμισα ότι ή Εξοχότης Σου μ’έτίμησες ζητών 

τήν συμβουλήν μου.
— Ναι, πλήν αγνοείς τά κυριότερα περιστατικά 

τού ζητήματος.
— Δέν αγνοώ τίποτε, Εξοχότατε· είναι δέκα έτη 

αφού επιθεωρώ τάς στήλας όλας των λογαριασμών 
τής Γαλλίας· καϊ, άν μέ κόπον πολύν τάς έκάρφωσα 
εϊς τήν κεφαλήν μου, μού έμβήκαν τώρα τόσον καλά, 
ώστε, άπό τό γραφειον τού κυρίου Αετελλιέ όστις 
είναι ολιγαρκής , μέχρι τών κρυφών μεγαλοδωριών 
τού κυρίου Φουκέ όστις είναι άσωτος, ήμπορώ νά σού 
είπώ, ψηφίον πρός ψηφίον, όλα τά χρήματα όσα έ ξο
δεύονται άπό Μασσαλίαν εις Σιερμπούργ.

— Τότε λοιπόν, θέλεις νά ρίψω όλα μου τά χρή
ματα εις τό κιβώτιον τού βασιλέως, έφώναξεν είρω- 
νικώς ό Μαζαρϊνος, ένω συγχρόνως ή άρθρΐτις τού 
ήρπαζε πολλούς καϊ αλγεινούς στεναγμούς, ό βασι
λεύς βέβαια δέν θά είχέτι νά μ’έπιπλήξη, αλλά θά 
μ’ έχλεύαζεν ό ίδιος τρύγων τά εκατομμύριά μου, 
καϊ θά είχε πολύ δίκαιον.

— 11 Εξοχότης Σου δέν μ’έκατάλαβες. Δέν είπα 
(ό Θεός νά μέ φυλάξη !) ότι ό βασιλεύς πρέπει νά 
έξοδεύσζ, τά χρήματά σου.

— Τό λέγεις καθαρά, νομίζω, συμβουλεύων με νά 
τού τά δώσω.

— A! έπανέλαβεν ό Κολμπέρ, φαίνεται ότι ή 
Εξοχότης Σου, κυριευόμενος άπό τούς πόνους, λησμο
νείς ολωσδιόλου τόν χαρακτήρα τής Αύτού Μεγα
λειότητος Λουδοβίκου τού ΙΔ.

— Πώς τούτο ;

Ιθ.
ΔΩΡΕΑ.

0 Κολμπέρ έφάνηύπό τά παραπετάσματα.
— Ηχούσες; είπεν ό Μαζαρϊνος.
— Αλλοίμονον ! ναι, Εξοχότατε.
— Εχει δίκαιον άραγε; όλα ταύτα τά χρήματα 

είναι κακώς άποκτημένα ;
— Οί καλόγεροι, ίξοχώτατε, είναι κακοί κριταϊ 

εις τά οικονομικά, άπεκρίθη ψυχρώς δ Κολμπέρ. 
Μολαταύτα ήμπορεϊ, κατά τάς δεολογικάς του ιδέας, 
ή Εξοχότης Σου νά έσφαλες εις μερικά πράγματα. 
Πάντοτε εύρίσκονται σφάλματα εις τόν άνθρωπον... 
όταν θ’άποθάνη.

— Πρώτον σφάλμα του είναι ότι αποθνήσκει, 
Κολμπέρ.

— Αλήθεια , Εξοχότατε. Προς ποιον όμως σου 
ηύρε σφάλματα ό καλόγερος ; Πρός τόν βασιλέα ;

Ο Μαζαρϊνος έσήκωσε τους ώμους του.
— Ως νά μήν έσωσα εγώ και τό Κράτος του καϊ 

τά οικονομικά του!
— Αύτό δέν έπιδέχεται αμφιβολίαν, Εξοχό

τατε.
— Δεν είναι αλήθεια; Λοιπόν έκέρδησα νομίμως 

τόν μισθόν μου, όσα καί άν λένη ό πνευματικός μου.
— Δεν έχει αμφιβολίαν.
— Καί ήμπορώ λοιπόν νά φυλάξω διά τήν οΐκο- 

γένειάν μου, ήτις έχει τόσας άνάγκας,άρκετόν μέρος ... 
όλα μάλιστα όσα έκέρδησα;

—Δεν βλέπω κάνέν έμπόδιον,είς τούτο,Εξοχότατε.
— Ημουν πολύ βέβαιος όταν σ’έσυμβουλεύθην , 

Κολμπέρ, ότι θά μου έδιδες σοφήν συμβουλήν, έπα- 
νέλαβε περιχαρώς ό .Μαζαρϊνος.

0 Κολμπέρ έμόρφασε, κατά τό σύνηθες, έπί τό 
σχολαστικότερου τό πρόσωπόν του.

— Εξοχότατε , τόν διέκοψε, πρέπει μολαταύτα 
νά ίδούμεν μήπως ό πνευματικός ν,θέλησε νά σέ πα- 
γιδεύση.

— Οχι! νά μέ παγίδευση ... διατί; ό πνευμα
τικός είναι τίμιος άνθρωπος.

-— Επίστευσεν ότι ή Εξοχότης Σου εΰρίσκεσαι εϊς 
τήν θύραν τού τάφου, διότι τόν έσυμβουλεύθης... Δεν 
τόν ήκουσα νά σού λέγη* Κάμε διάκρισιν άπ’ έκείνο 
τό όποιον ό βασιλεύς σού έδωκεν έ'ως εκείνο τό όποιον 
έδωκες ό ίδιος εις τόν εαυτόν σου ; ... Συλλο-, ίσου 
καλά, Εξοχότατε, άν δέν σού είπε κάτι παρόμοιον· 
ό λόγος ούτος μυρίζει οσμήν καλογερικήν.

— I! μπορεί νά ήναι.
— Εις τοιαύτην περίστασιν, Εξοχότατε, νομίζω 

ότι ό πνευματικός σέ ήνάγκαζε ...
— Ν αποδώσω; έφώναξεν ό Μαζαρϊνος όλως τετα- 

ρ αγμένος.
— Αϊ! δέν λέγω όχι.
— Νά τ’άποδώσω όλα! Καλέ τί λέγεις;... Φρονείς 

καϊ σύ καθώς ό πνευματικός ...
— Ν’ άποδώσης μέρος, δηλαδή νά κάμης μερί 

διον τής Αύτού Μεγαλειότητος, τούτο, Εξοχό
τατε, ήμπορεϊ νά ήναι επικίνδυνον. II Εξοχότης Σου

— 0 χαρακτήρ αύτός, νομίζω (άν τολμώ νά έκ

Εξοχότατε... Βλέπω ότι φοβείσαι πολύ μήπως ό 
βασιλεύς δεχθή ... Ω! φοβήσου καλήτερα μήπως δέν 
δεχθή...

— Αν δέν δεχθή , ακούσε, θέλω νά τού δώσω τά 
δεκατρία εκείνα έκατομμύρια τού άποθεματικού μ.ου 
ταμιείου ... ναϊ, θά τό κάμω ... ναί ... άλλ’ ιδού ό 
πόνος μέ κατέλαβε· μού έρχεται νά λειποθυμήσω ... 
Είμαι άσθενής, Κολμπέρ, πλησιάζει τό τέλος μου.

0 Κολμπέρ έτρόμαξεν.
0 καρδινάλιος ήτον κακά τώ όντι· μεγάλαι στα

γόνες ίδρώτος έπιπταν εις τήν κλίνην του,καί ή φριχτή 
έκείνη ώχρότης τού καταβρεγμένου προσώπου του 
ήτον θέαμα τό όποιον καϊ ό σκληρότερος τών ιατρών 
δέν ήδύνατο νά ίδή χωρίς συμπάθειαν, ό Κολμπέρ 
έσυγκινήθη άναμφιβόλως, διότι, άφήσας τόν κοιτώνα, 
καϊ προσκαλέσας τόν Βερνουϊνον πλησίον τού ασθενούς, 
έβγήκεν εις τόν διάδρομον.

Εκεί, περιδιαβάζων άπό άκραν εις άκραν, μέ ήθος 
σκεπτικώτατον, έξευγενίζον σχεδόν τήν άγεννή κεφα
λήν του, μέ τούς ώμους καταιβασμένους, τόν λαιμόν 
τεντωμένου, τά χείλη μισανοιγμένα καϊ έκπέμποντα 
τεμάχια άσύρραπτα λογισμών άσυναρτήτων, έγκαρ- 
διώθη εις τά μελετώμενον σχέδιον,.ένώ, δέκα βή
ματα μακράν αύτού, άπό ένα μόνον τοίχον χωριζό- 
μενος, ό κύριός του άπεπνίγετο κυριευόμενος άπό 
όδύνας φρικτάς, στενάζω·/ στεναγμού; πικρούς, καί 
μή συλλογιζόμενος πλέον μήτε τούς θησαυρούς τής 
γης, μήτε τ’ άγαθά τού παραδείσου, αλλά τά βασα
νιστήρια όλα τής’κολάσεως.

Ενώ τά ζεσταμένα χειρόμακτρα , τά τοπικά, τά 
άντιπερισπαστικά, καί ά Γκενώ, καλεσθείς καϊ πάλιν 
πλησίον τού καρδιναλίου, εύρίσκοντο εις αδιάκοπου 
κίνησιν, ό Κολμπέρ, κρατών μέ τάς δύω χεΐράςτου 
τήν χονδρήν κεφαλήν του, ώς θέλων νά περιστείλη 
έντός αύτής τόν, πυρετόν τών σχεδίων όσα έγέννα ό 
έγκέφαλός του, έσυλλογίζετο τό ύφος τού εγγράφου 
τό όποιον έμελλε νά ύπογράψη ό Μαζαρϊνος όταν τό 
πάθος του θά έκαμνε μικράν τινα διακοπήν. Ελεγες 
ότι όλαι αί κραυγαί τού καρδιναλίου, καϊ όλαι αί 
κακώσεις τού θανάτου κατά τού άντιπροσώπου 
έκείνου τού παρελθόντος, ήρέθιζαν , άντϊ νά κατα- 
στείλουν, τόν νούν τού σκεπτικού τούτου μέ τά 
πυκνά όφρύδια, όστις έστρέφετο ήδη πρός τήν ανα
τολήν ήλιου νέου άναγεννωμένης κοινωνίας.

Ο Κολμπέρ επανήλθε πλησίον τού Μαζαρίνου , 
μόλις, ώναλαβόντος τάς αισθήσεις του, καϊ τόν κατε- 
πεισε νά ύπαγορεύση τό έξης όωρητήριον·

8 Ετοιμος ών νά έμφανισθώ ενώπιον τού Θεού , 
» τού κυρίου τών άνθρώπων, παρακαλώ τόν βασιλέα, 
8 όστις έχρημάτισε κ’^ιόςμου επί τής γης, νά λάβη 
s όπίσω τήν περιουσίαν τήν όποιαν ή άγαθότης του 
β μού έχάρισε., καϊ ευτυχής θά λογισθή ή οίκογέ- 
8 νειά μου βλέπουσα αυτήν μεταβαίνουσαν εις τόσον 
8 ένδοξους χείρας. Η καταγραφή τής περιουσίας 
8 ταύτης, καταστίωθεϊσα ήδη , θά ηναι έτοιμη εις 
ο τήν πρώτην ζήτησιν τής Αύτού Μεγαλειότητος , 
s ή εις τήν τελευταίαν πνοήν τού άφωσιι>|μ.ένου 
8 Αύτής θεράποντος

— Τόλμα· είναι;
— Είναι ή υπερηφάνεια. Μέ συγχωρεϊς, έξοχώ 

τατε· υψηλοφροσύνη, ήθελα νά είπώ. Οί βασιλείς 
δέν έχουν υπερηφάνειαν· ή ύπερηφάνεια είναι πάθος 
ανθρώπινον.

— II υπερηφάνεια, ναϊ, έχεις δίκαιον έπειτα ...
— Λοιπόν, Εξοχότατε, άν καλώς επέτυχα, τ

Εξοχότης Σου πρέπει νά δόσης όλα τά χρήματά σου 
εις τόν βασιλέα, καϊ εύθύς μάλιστα.

—- Αλλά διατί; είπεν άμηχανών ό Μαζαρϊνος. 
— Διότι ό βασιλεύς όλα δέν θά τά δεχθή.
— ίύ ! ΐ|έος όστις δέν έχει διόλου χρήματα, και 

κατακυριεύεται άπό φιλοδοξίαν.
— Ας ηναι.
— Νέος όστις επιθυμεί τόν θάνατόν μου.
— Εξοχότατε...
— ©έλων νά μέ κληρονομήση , ναϊ , Κολμπέρ· 

ναι, επιθυμεί τόν θάνατόν μου θέλων νά μέ κληρο- 
νόμήση. Τρισανόητος έγώ ! καινά προλάβω ό ίδιος 
τήν επιθυμίαν του!

— Ισα ίσα, άν ή δωρεά γείνη κατά τινας τύπους, 
θά τήν άποποιηθή.

— Ελα δά!
— Είναι βεβαιότατον. Νέος όστις δέν έπραξεν 

άκόμη τίποτε, νέος όστις φλέγεται άπό τήν επι
θυμίαν τής δόξης, νέος οστις δέν βλέπει τήν ώραν 
νά βασιλεύση μόνος, δέν θά δεχθή τίποτε κτισμένον· 
θά θελήση νά κτίση ό ίδιος, ό τοιούτος βασιλεύς , 
Εξοχ ώτατε, δέν θά εύχαριστηθή μέ τό Βασιλικόν 
Παλάτιον τό όποιον ό κύριος Ρισελιώ τού έκληροδό- 
τησεν, ούτε μέ τό παλάτιον- Μαζαρίνου τό όποιον 
ό ίδιος πολυτελώς οικοδόμησες , ούτε μέ τό Λούβρε 
όπου οί προπάτορές του έκατοίκησαν, ούτε μέ τό τού 
Αγίου Γερμανού όπου ό ίδιος έγεννήθη. Παν ό,τι δέν 
προέρχεται απ’ αύτόν τόν ίδιον, θά τό καταφρόνηση· 
σού τό προλέγω.

— Καϊ λοιπόν έγγυάσαι ότι, άν δώσω τά σα
ράντα μου εκατομμύρια εις τόν βασιλέα ...

— Καϊ τού είπής μερικά πράγματα , εγγυώμαι 
ότι δέν θά τά δεχθή.

— Τά πράγματα αύτά ... είναι;
— Τά γράφω , άν θελήσης νά μού τά υπαγό

ρευσης. .
— Αλλά, τέλος πάντων, ποιον τό όφελος εις 

έμέ;
— Οφελος μέγιστον ! Κάνεις πλέον δέν θά ήμ- 

πορή ν’ άποδώση εϊς τήν Εξοχότητά Σου τήν ά
δικον εκείνην φιλαργυρίαν, τήν οποίαν οί λιβελλο- 
γράφοι άπέδωκαν εις τόν λαμπρότερο·/ νούν τού αίώ- 
νος τούτου..

— έχεις δίκαιον, Κολμπέρ, έχεις δίκαιον· πήγαινε 
νά εύρης τόν βασιλέα έκ μέρους μου, καϊ φέρε του 
τήν διαθήκην μου.

— Δωρητήριο·/, Εξοχότατε.
— Αλλ’άν τό δεχθή! άν λάχη καϊ τά δεχθή !
— Τότε θά μείνουν δεκατρία έκατομμύρια εις 

τήν οίκογένειάν σου, καϊ είναι ποσότης όχι εύκατα- 
φρόνητος.

— Αλλά σύ τότε θά ησαι ή προδότης, ή άνόητος.
.—; Καϊ δέν είμαι ούτε τό έν, ούτε τά άλλο., ϊ ΙΟΥΛΙΟΥ, καρδιναλίου ΜΑΖΑΡΙΝΟΥ.»
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0 καρδινάλιοί ύπέγραψεν άναστενάζων· ό Κολμ- 

πέρ έσφράγισε τόν φάκελλον καί τον έφερεν αμέσως 
εις τό Λοϋβρε, οπού ό βασιλεύς τήν στιγμήν εκείνην 
ειχεν έπιστρέψει.

Επειτα έπανήλθεν εις τό οίκημά του τριβών τάς 
χεϊράί του, ώς ό έργάτης εκείνος όστις εύχαρίςεϊται 
ότι ένζ,σχόλησε καλώς τήν ημέραν του.

Κ. ’

ΠΩΣ Η ΜΕΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΑΝΝΑ Η ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΕΔΩΚΕΝ
ΑΛΛΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΑ' ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΝ, Ο ΔΕ 

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΥΚΕ ΑΛΛΗΝ ΕΝΑΝΤΙΑΝ.

Η εϊδησις ό'τι ό καρδινάλιος έπνεε τά λοίσθια ειχεν 
ήδη διαδοθή, καί έσυρεν εις τό Λοϋβρε τόσον τούλά- 
χιστον πλήθος αύλικών, όσον είχε σύρει ή εϊδησις 
τοϋ γάμου τοϋ Δεσπότου , αδελφού τοΰ βασιλέως , 
ήτις ςδημοσιεύθη τό πρωί έπισήμως.

Μόλις ό ΙΔ' Λουδοβίκος έπέστρεψεν εις τά ανά
κτορα , συλλογιζόμενος ακόμη όσα πράγματα ειχεν 
ΐδεϊ ή ακούσει τό εσπέρας εκείνο , ό κλητήρ άνήγ- 
γειλεν ότι τό αύτό πλήθος των αύλικών τό όποιον τά 
πρωί ειχεν έπισωρευθή εις την έγερσίν του , παρευ- 
ρίσκετο έκ νέου κατά τήν ώραν τοϋ ύπνου του· τιμή 
έξοχος, την οποίαν, άπ’αρχής τής βασιλείας τοϋ καρ
διναλίου, ή αύλή, πολλά ολίγον διακριτική εις τάς 
προτιμήσεις της, είχε παραχωρήσει εις τόν πρωθυ
πουργόν , χωρίς πολύ νά τήν μέλη αν ό βασιλεύς 
έδυσαρεστεϊτο ή όχι.

Αλλ ά πρωθυπουργός, καθώς εϊδαμεν, είχε προσ- 
βληθή δυνατά από τήν άρθρϊτιν, καί ή παλίρροια 
τής κολακείας έστρέφετο πρός τόν θρόνον.

Οί αύλικοί έχουν θαυμασίαν τινά οσμήν, καί μυ
ρίζονται προηγουμένως όλα τά συμβεβηκότα. Οι 
αύλικοί είναι πανεπιστήμονες· είναι διπλωμάται καί 
προβλέπουν τάς μεγάλας λύσεις όλων τών δυσχερών 
περιστάσεων, είναι στρατηγοί καί προμαντεύουν τήν 
έκβασιν τής μάχης, είναι ιατροί κ,αί ιατρεύουν όλας 
τάς άσθενείας.

Λουδοβίκος ό Ιδ', τόν όποιον ή μήτηρ του , όμοϋ 
μέ άλλα πολλά, έδίδαξε καί τό αξίωμα τοϋτο, ένόη- 
σενεύθύςότι ή Αύτοϋ Εξοχότης ό καρδινάλιος Μαζα- 
ρϊνος εύρίσκετο αληθώς εις κίνδυνον.

Μόλις ή βασίλισσα Αννα συνώδευσε τήν νέαν 
βασίλισσαν καί νύμφην της εις τά ιδιαιτέρά της δω
μάτια, καί ελάφρωσε τό μέτωπόν της από τό βάρος 
τοϋ επισήμου κεφαλοδέσμου, έπέστρεψε νά εύρη τόν 
υιόν της εις τό δωμάτιον, οπού μόνος, σκυθρωπός καί 
πληγωμένην έχων τήν καρδίαν, έξασκών δέ καί δοκι- 
μάζων τήν θέλησίν του , έχώνευεν ένα τών υπόκω
φων εκείνων καί φοβερών θυμών , θυμών Βασί
λειος, οϊτινες, όταν μέν έκραγοϋν, γεννούν συμβάντα 
έκτακτα, εις δέ τόν ΙΔ Λουδοβίκον, όστις εξούσιαζε 
θαυμασίως τόν εαυτόν του , ήσαν τόσον ελαφροί 
κλύδωνες, ώστε ό όρμητικώτερος, ό μοναδικός θυμός 
του, τόν όποιον μέ απορίαν του αναφέρει ό Σαίν- 
Σιμών, ήτον ό περίφημος θυμός εκείνος, ό έκραγείς 
πεντήκοντα έτη μετά ταϋτα, διά τήν κρύπτην τού 
δουκός τοϋ Μαίν, όταν, άντ’ αύτοϋ , έξυλοφόρτωσε 
μέ τήν ράβδον του τήν ράχιν πτωχού τίνος ύπηρέτου 
όστις έκλεψεν έν παξιμάδιον.

0 νέος βασιλεύς λοιπόν εύρίσκετο, ώς εϊδαμεν , 
κυριευμένος άπά άλγεινότατον ερεθισμόν, καί, κυττα- 
ζόμενος είς τόν καθρέπτην, έλεγε πρός εαυτόν

— ί2 βασιλεύ !—βασιλεύ όνομα καί οχι πράγμα 
— φάντασμα, φάντασμα κενόν καί άψυχον ! άγαλμα 

νεκρόν, μή έχον άλλην δύναμιν παρά νά προκαλής 
τά προσκυνήματα τών αύλικών, πότε τάχα θά ήμ· 
πορέσης νά σηκώσης τόν βελούδινόν σου βραχίονα , 
καί νά σφίγξζ,ς τήν μεταξωτήν σου χεΐρα; Πότε θά 
ήμπορέσης ν’άνοίξης (πρός σκοπόν άλλον,’καί όχι πρός 
τό νά στενάξης ή νά χαμογελάσης) τά χείλη σου τά 
καταδικασμένα είς τήν ήλιθων ακινησίαν τών μαρ
μάρων τοΰ παλατιού σου ;

Τότε, φέρων τήν χεΐρά του εϊςτό μέτωπόν του, καί 
ζητών τόν άέρα, έπλησίασεν είς τό παράθυρου καί 
είδε κάτω ολίγους ιππείς συνομιλοϋντας μεταξύ των, 
καί μικρόν σωρόν ανθρώπων έκφραζόντων δειλήν 
περιέγειαν. Οί ιππείς εκείνοι άπετέλουν μέρος τών νυ
κτοφυλάκων, ό σωρός έκεϊνος ήσαν πολϊται φιλοπράγ- 
μονες, άπ’έκείνους διά τούς οποίους ό βασιλεύς είναι 
πάντοτε πράγμα περίεργον, καθώς ρινόκερως, κροκό
δειλος ή όφις.

Εκτύπησε τό μέτωπόν του μέ τήν παλάμην του 
καί έφώναξε·

— Βασιλεύς τής Γαλλίας ! ποιος τίτλος ! Λαός 
τής Γαλλίας! ποιον πλήθος ανθρώπων! καί ιδού ότι 
έμβαίνω είς τ' ανάκτορά μου τοϋ Λοϋβρε, οί ίπποι 
μου μόλις έξεζεύχθησαν, άκόμη καπνίζουν, καί τόσον 
μόνον διήγειρα τήν κοινήν προσπάθειαν, ώστε είκοσι 
μόλις άνθρωποι μέ είδαν διαβαίνοντα ... Είκοσι, τί 
λέγω! όχι, δέν εύρίσκονται ούτε είκοσι περίεργοι 
διά τόν βασιλέα τής Γαλλίας· δέν είναι ούτε δέκα 
χωροφύλακες άγρυπνούντες είς τήν οικίαν μου. Χωρο
φύλακες,λαός, φρουραί, όλα είναι εις τό άλλο παλάτιον. 
Λιατί, ώ Θεέ μου; Εγώ ό βασιλεύς δέν έχω άράγε 
τά δικαίωμα νά σ’έρωτήσω τοϋτο ;

— Διότι, είπε φωνή άποκρινομένη είς τήν φωνήν 
του καί άντηχήσασα άπό τό άλλο μέρος τοϋ παρα
πετάσματος τοϋ δωματίου, διότι είς τό παλάτιον 
εκείνο εύρίσκεται όλον τό χρυσίον, δηλαδή όλη ή 
δύναμις τού θέλοντος νά βασιλεύη.

Ο Λουδοβίκος έστράφη ταχέως. Η φωνή ήτις 
έπρόφερε τούς λόγους τούτους ήτον ή φωνή τής βα
σιλίσσης Λννης τής Αύστριακής. 0 βασιλεύς άνε- 
σκίρτησε- καί προχωρήσας πρόν τήν μητέρα του·

— Ελπίζω , είπεν, ότι ή Μεγαλειότης Σου δ έν 
έπρόσεξες είς έκφωνήματα μάταια , συνήθη κατα
φύγια τής μοναξιάς καί τής ανορεξίας τών βα
σιλέων.

—· Είς έν καί μόνον πράγμα έπρόσεξα , υιέ μου , 
ότι έξέφρασες παράπονα.

— Εγώ; διόλου, είπεν ό ΙΔ Λουδοβίκος· όχι, τή 
άληθεία· άπατάσαι, κυρία μου.

-— Τι έκαμνες λοιπόν, βασιλεύ ;
— Μοϋ έφαίνετο ότι ήμουν υπό τήν ράβδον τοϋ 

διδασκάλου μου καί έκαμνα τό θέμα μου.
— Εχεις άδικον, υιέ μου , άπεκρίθη σειούσα τήν 

κεφαλήν'ή βασίλισσα Αννα, έχεις άδικον νά μή 
δίδην πίστιν είς τούς λόγους μου· έχεις άδικον νά 
μήν εμπιστεύεσαι είς έμέ. Ερχεται ημέρα, καί ίσως

γλήγορα, καθ’ήν θά λάβης ανάγκην νά ένθυμηθής τό 
έξής αξίωμα· σ Τό χρυσίον είναι η παντοδυναμία, 
καί αληθινοί βασιλείς είναι μόνοι οί παντοδύναμοι.»

— Σκοπόν μολαταύτα δέν είχες, ήκολούθησεν ό 
βασιλεύς, νά κατακρίνης τούς πλουσίους τοϋ αίώνος 
τούτου.;

— Οχι, είπε ζωηρώς ή βασίλισσα Αννα , όχι , 
βασιλεύ· όσοι είναι πλούσιοι είς τόν αιώνα τούτον , 
έπί τής βασιλείας σου, είναι πλούσιοι διότι τό ήθέ- 
λησες, καί δέν φυλάττω κατ’ αύτών ούτε μνησικα- 
κίαν ούτε φθόνον υπηρέτησαν βέβαια καλώς τήν 
Μεγαλειότητα,Σου , καί ή Μεγαλειότης Σου τούς 
έσυγχώρησες ν’ άνταμειφθοϋν μόνοι των. ιδού τί 
ένόησα μέ τάς λέξεις, διά τάς οποίας φαίνεται ότι 
ήθέλησες νά μ’έπιπλήξης.

— 0 Θεός νά μέ φυλάξη , κυρία μου! εγώ νά 
έπιπλήξω είς τίποτε τήν μητέρα μου !

— βπειτα , ήκολούθησεν ή βασίλισσα , ό Θεός 
πρός καιρόν μόνον δίδει τής γής ταύτης τά άγαθχ· 
ό Θεός, ώς διαβρωτικόν τών τιμών καί τού πλούτου, 
ό Θεός έδωκε τά βάσανα, τάς άσθενείας, τόν θάνατον· 
καί κάνεις , έπρόσθεσεν ή βασίλισσα μέ πικρόν μει
δίαμα, άποδεικνύον ότι ήσθάνετο έφαρμοζόυ.ενον είς 
αύτήν τό πικρόν εκείνο αξίωμα, κάνεις δέν φέρει τά 
αγαθά του ή τό μεγαλεϊόν του είς τόν τάφ·ον. όθεν οί 
νέοι συλλέγουν τούς καρπούς τής άφθονου συγκομιδής, 
τής προετοιμασθείσης άπό τούς γέροντας.

0 Λουδοβίκος ήκροάζετο μέ αύξάνουσαν προσοχήν 
τούς λόγους τούτους τής μητρός του, προφερομένους 
μέ τόνον, καί μέ σκοπόν προφανώς παρηγορητικόν.

— Κυρία μου, είπεν ό βασιλεύς Λουδοβίκος κυτ- 
τάζων ατενώς τήν μητέρα του, φαίνεται ότι καί κάτι 
άλλ.ο έχεις νά μοϋ είπής.

— Τίποτε περισσότερον, υιέ μου, δέν έχω νά σοϋ 
είπώ· έπαρατήρησες μόνον ότι απόψε ό κύριος καρδι
νάλιος είναι βαρέως ασθενής.

0 Λουδοβίκος έκύτταξε τήν μητέρα του ζητών 
συγκίνησίν τινα είς τήν φωνήν της, λύπην τινά είς τό 
πρόσωπόν της. Τό πρόσωπον τής βασιλίσσης Λννης 
έφαίνετο μέν ελαφρώς ήλλοιωμένον , άλλ’ ό πόνος 
ούτος είχε χαρακτήρα όλως προσωπικόν, ίσως ή 
τοιαύτη άλλοίωσις προήρχετο άπά τόν καρκίνον ός-ις 
άρχιζε νά κατατρώγη τό στήθός της.

— Ναι, κυρία μου, είπεν ό βασιλεύς, ναι, ό κύριος 
Μαζαρΐνος είναι βαρέως ασθενής.

— Μεγάλην στέρησιν θά πάθη τό βασίλειον αν 
ό ϊψιστος προσκαλέση τόν κύριον καρδινάλιον πλη
σίον του. Δέν είσαι περί τούτου τής αύτής γνώμης, 
υιέ μου ; ήρώτησεν ή βασίλισσα Αννα.

— Ναι, κυρία μου, ναι, βέβαια, μεγάλη στέ
ρησες θά ήναι διά τά βασίλειον, είπεν ό Λουδοβίκος 
κοκκινίζων , άλλ’ ό κίνδυνος δέν είναι τόσον μέγας, 
νομίζω· καί έπειτα ό κύριος καρδινάλιος είναι νέος 
ακόμη.

Δεν είχε; άκόμη τελειώσει ό βασιλεύς τόν λόγον 
του, όταν είς τών κλητήρων άνεσήκωσε τό παρα
πέτασμα καί έστάθη όρθιος κρατών χαρτίον είς τάς 
χεϊραί, καί περιμένων νά τόν έρωτήση ό βασιλεύς.

— Τί είναι; ήρώτησεν ό βασιλεύς.

— Διάγγελμα τού κυρίου Μαζαρίνου, άπεκρίθη ό 
κλητήρ.

— Φέρε το, είπεν ό βασιλεύς.
Καί έλαβε τό έγγραφον. Αλλ’ένώ ήτοιμάζετο νά 

τό άνοιξη, ήκούσθη διαμιάς θόρυβος πολύς είς τήν 
αίθουσαν, είς τούς προθαλάμους καί είς τήν αύλήν.

— Λ! είπεν ό ΙΔ' Λουδοβίκος, όστις ένόησεν 
άναμφιβόλως πόθεν ό τριπλούς ούτος θόρυβος, τί 
έλεγα εγώ ότι είς μόνος βασιλεύς είναι είς τήν Γαλ
λίαν ! είχα λάθος, είναι δύω.

Τήν στιγμήν ταύτην ή θύρα άνοίχθη , καί ό γε
νικός επιμελητής τών οικονομικών Φουκέ ένεφα- 
νίσθη έμπροσθεν τοϋ ΙΔ' Λουδοβίκου. Αύτός έκαυ.ε 
τόν θόρυβον έκεΐνον είς τήν αίθουσαν οί ύπηεέται 
του έκαμναν τόν θόρυβον εκείνον είς τούς προθαλά
μους· οί ίπποι του έκαμναν τόν θόρυβον έκεΐνον είε 
τήν αύλήν. Περιπλέον, ήκούετο μακρύς μουρμουρι- 
σμός είς τήν διάβασίν του, όστις πολλή,ν ώραν μετά 
ταϋτα μόλις έπαυε. Διά τόν μουρμουρισαόν τούτον 
έλυπεΐτο πολύ ό βασιλεύς Λουδοβίκος ότι δέν τόν 
ήκουε γεννώμενον καί άποθνήσκοντα όπισθέντου.

— Ο άνθρωπος ούτος δέν είναι κυρίως βασιλεύς 
καθώς πιστεύεις, είπεν ή βασίλισσα Αννα πρός τόν 
υιόν της· είναι άνθρωπος παραπολύ πλούσιος, τίποτε 
άλλο.

Καί,ένώ έλεγε τάς λέξεις ταύτας, πικρόν αίσθηυ.α 
έδιδεν είς τούς λόγους τής βασιλίσσης βαφήν μνησι- 
κακίας , ένώ άπ’ εναντίας τό μέτωπόν τοϋ Λουδο
βίκου, όστις έμενεν ήσυχος καί κύριος τοϋ εαυτού 
του, ήτον καθαρόν καί άρρυτίδωτον.

Εχαιρέτησε λοιπόν έλευθέρως τόν Φουκέ διά τής 
κεφαλής, ένώ ήκολούθει ν’άποσφραγίζη τό έγγραφον 
τό όποιον τοϋ είχε φέρει ό κλητήρ.

0 Φουκέ είδε τό κίνημα τοϋτο, καί, μέ φιλοφρο
σύνην πλήρη σεβασμού καί θάρρους ένταύτω, έπλη
σίασεν είς τήν βασίλισσαν θέλων ν’άφήση έλεύθειον 
τόν βασιλέα.

Ο Λουδοβίκος ειχεν ανοίξει τόν φάκελλον, καί 
μολαταύτα δέν άνεγίνωσκεν.

Ηκουε τόν Φουκέ ν’ άπευθύνη πρός τήν μητέρα 
του εξαίσια φιλοφρονήματα, θαυμάζων τήν χεΐρά 
της καί τόν βραχίονα της.

Τό πρόσωπον τής βασιλίσσης έξαστέρωσε, καί 
σχεδόν άρχισε νά χαμογελά.

Ο Φουκέ είδεν ότι ό βασιλεύς, αντί ν’άναγι · 
νώσκη, τόν έκύτταζε καί τόν ήκροάζετο· έστράφη 
λοιπόν ές ήμισείας, καί, ακολουθών νά συνομιλή μέ 
τήν βασίλισσαν, εύρέθη έμπροσθεν τοϋ βασιλέως.

— Ηξεύρεις, κύριε Φουκέ, τού είπεν ό 1δ' Λουδο. 
βίκος, ότι ό κύριος καρδινάλιος είναι βαρέως άσθενής ;

— Μάλιστα, βασιλεύ, τά ήξεύρω, είπεν ό Φουκέ, 
ναι, τώ όντι, είναι βαρέως άσθενής. Ημουν εις τήν 
έξοχήν μου τοϋ Βώ όταν μοϋ ήλθεν ή εϊδησις, καί 
ήναγκάσθην νά τ’άφήσω όλα.

— Ανεχώρησες άπό Βώ απόψε, κύριε ;
— Πρά μιας καί ήμισείας ώρας, ναι, Μεγαλειό- 

τατε, είπεν ό Φουκέ, κυττάζων τό άδαμαγτοστό- 
λιστόν του ώρολόγιον.

— Μιας καί ήμισείας ώρας ! είπεν ό βασιλεύς 
όστις ήτον μέν αρκετά ισχυρός είς τό νά έξουσιάζη
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τόν θυμόν του, άλλ’ όχι κοά εις τό νά κρύπτη τήν 
απορίαν του.

—- Καταλαμβάνω, βασιλεύ. Η Μεγαλειότης Σου 
αμφιβάλλεις εϊς τούς λόγους μου, καί έχεις δίκαιον 
άλλ’άν ήλθα τόσον γλήγορα, ήλθα ώς έκ θαύματος. 
Μού είχαν στείλει άπό τήν Αγγλίαν τρία ζεύγη 
ίππων ζωηροτάτων, καθώς μ’έβεβαίωσαν ήσαν λοιπόν 
τοποθετημένα άπό τέσσαρας εϊς τέσσαρας λεύγας , 
καί τά έδοκίμασα άπόψε. Μ 'έφεραν τώ όντι άπό 
Βώ εις Λούβρε έντός μιας καί ήμισείας ώρας, καί ή 
Μεγαλειότης Σου βλέπεις ότι δεν μέ ήπάτησαν.

Η βασιλομήτωρ έχαμογέλασε, κυριευθεΐσα άπό- 
κρυφόν φθόνον.

0 Φουκέ ήθέλησε νά προλάβη τόν κακόν τούτον 
λογισμόν.

— Οθεν, κυρία μου, έσπευσε νά πρόσθεση, ίπποι 
παρόμοιοι όέν είναι δι’ύπηκόους, άλλά διά βασιλείς, 
όιότι οί βασιλείς δέν πρέπει ποτέ νά υποχωρούν εϊς 
τίποτε, άλλά νά ήναι εις όλα ύπέρτεροι.

Ο βασιλεύς ύψωσε τήν κεφαλήν.
— Εν τούτοις, τον διέκοψεν ήι βασίλισσα, δέν 

γνωρίζω νά ησαι βασιλεύς, κύριε Φουκέ.
— Διά τούτο, κυρία μου, οί ίπποι ούτοι νεύμα 

μόνον περιμένουν τής Μεγαλειότητος Του, καί μετα
βαίνουν άμέσωςείς τά ιπποστάσια τού Λούβρε' καί, άν 
έτόλμησα νά τούς δοκιμάσω, τό έπραξα διά μόνον 
τόν φόβον μή τύχη καί προσφέρω εις τόν βασιλέα 
πράγμα κοινόν καί πρόστυχον.

0 βασιλεύς έκατακκοκίνισεν.
— Ηζεύρεις, κύριε Φουκέ, είπεν ή βασίλισσα, ότι 

εϊς τήν αύλήν τής Γαλλίας συνήθεια δέν είναι νά 
προσφέρη τι ό υπήκοος εις τόν. βασιλέα του.

0 βασιλεύς έκινήθη.
— Ηλπιζα , κυρία μου , είπεν ό Φουκέ μεγάλως 

ταραχθείς, ότι ή άγάπη μου πρός την Μεγαλειότητά 
Του, καί ή μεγάλη έπιθυμία μου εις τό νά τού φανώ 
άρεστός, ήδύναντο νά υπερνικήσουν τόν λόγον τούτον 
τής έθιμοταξίας. Επειτα , δέν έτόλμησα νά προσ
φέρω δώρον, άλλά νά πληρώσω φόρον.

— Ευχαριστώ , κύριε Φουκέ, είπε φιλοφρόνως ό 
βασιλεύς, καί εύγνωαονώ πολύ διά τόν σκοπόν, διότι 
αγαπώ τώ όντι πολύ τούς καλούς ίππους· άλλ’ήξεύ- 
ρεις ότι είμαι πολλά ολίγον πλούσιο;· καί- τό ήζεύ- 
ρεις όσον κάνεις άλλος, διότι είσαι γενικός έπιμε- 
λητής τών οικονομικών. Δέν ήμπορώ λοιπόν., καί άν 
άκόμη τό ήθελα, ν’ αγοράσω, τοιαΰτα ακριβά ζεύγη.

0 Φουκέ έρριψε βλέμμα πλήρες υψηλοφροσύνη; 
πρός τήν βασίλισσαν ήτις έφαίνετο θριαμβεύουσα 
διά τήν άμηχανίαν τού υπουργού, καί άπεκρίθη·

— Η πολυτέλεια είναι ή άρετή τών βασιλέων, Με
γαλειότατε· διά τής πολυτελείας οί βασιλείς άμοιάζουν 
μέ τόν Θεόν διά τής πολυτελείας γίνονται άνώτεροι 
τών λοιπών άνθρώπων. Μέ τήν πολυτέλειαν ό βα
σιλεύς τρέφει καί τιμά τούς υπηκόους του· ύπό τό 
γλυκύ θάλπος τής πολυτελείας ταύτης τών βασι
λέων γενναται ή πολυτέλεια τών ιδιωτών, ήτις 
είναι πηγή πλούτου διά τόν λαόν. Αν ή Μεγαλειό
της Σου έδέχεσο τό δώρον τών ίξ τούτων έξαισίων 
ίππων, θά διήγειρες τήν φιλοτιμίαν τών ίπποτρόφων 
τής πατρίδος μας, τού Λιμοζίνου, τού Πέρς, τής

Νορμανδίας, καί ή άμιλλα αύτη θά ήτον εις όλους 
έπωφελής .... άλλ’ ό βασιλεύς σιωπά, καί επομένως, 
καταδικάζομαι.

Εις τό μεταξύ τούτο, ό βασιλεύς Λουδοκϊκος, ώς 
άμηχανών τί νά πράξη,, έδίπλονε καί έξεδίπλονε τό 
έγγραφον τού Μαζαρίνου, έπί τού όποιου δέν είχεν 
άκόμη ρίψει τούς οφθαλμούς του. Τό βλέμμα του 
έπεσεν έπ αύτού τέλος πάντων, καί άφήκε μικράν 
κραυγήν μόλις άνέγνωσε τόν πρώτον στίχον,

— Τί είναι, υιέ μου; ήρώτησεν ή> βασίλισσα 
Αννα πλησιάζουσα μέ ζωηρότητα τόν βασιλέα.

—· Εκ μέρους τού καρδιναλίου, είπεν ό βασιλεύς 
άκολουθών την άνάγνωσιν... ναί, ναι, άπ’ αύτόν τόν 
ίδιον..

— Είναι λοιπόν χειρότερα ;
— Ανάγνωσε, είπεν ό βασιλεύς προσφέρων τό 

έγγραφον εις την μητέρα του, ώς νά έστοχάζετο ότι 
μόνη ή άνάγνωσις ήδύνατο νά πείση τήν βασίλισσαν 
περί τής περιεχομένης εις τό έγγραφον έκείνο παρα
δόξου προσφοράς.

Αννα ή Αύστριακή άνέγνωσεν έπίσης. Καθόσον 
δέ άνεγίνωσκεν, οί οφθαλμοί της έσπινθηροβόλουν 
άπό ζωηροτέραν χαράν, τήν οποίαν ματαίως έπά- 
σχιζε νά κρύψη· ή χαρά αύτη είλκυσε τά βλέμματα 
τού Φουκέ.

— Ω! δωρητήριον τακτικόν, είπεν ή βασίλισσα. 
— Δωρητήριον; έπανέλαβεν ό Φουκέ.

— Ναί, είπεν ό βασιλεύς άποκρινόμενος ιδίως πρός 
τόν γενικόν έπιμελητήν τών οικονομικών ναί, κατά 
τήν ώραν τού θανάτου του ό κύριος καρδινάλιος μού 
χαρίζει δλην του τήν περιουσίαν.

— Σαράντα έκατομμύρια! έφώναξεν ή βασί
λισσα. Α.! υιέ μου, ιδού πράξις ώραία τού κυρίου 
καρδιναλίου , ήτις θά καταψεύση τάς κ.ακοβούλους 
φήμας καί συκοφαντίας. Σαράντα έκατομμύρια βρα
δέως συναθροισθέντα καί διαμιάς έπανερχόμενα' εις 
τό βασιλικόν θησαυροφυλάκιον, είναι έργον πιστού 
ύπηκόου καί άληθινού χριστιανού.

Καί, ρίψασα άλλην μίαν φοράν τι βλέμματά της 
εις τό έγγραφον, άπέδωκεν αύτό εις τόν βασιλέα 
Λουδοβίκον, τού όποιου έπαλλεν ή καρδία βλέποντος 
άναγγελλομένην τόσον ΰπέρογκον ποσότητα.

Ο Φουκέ είχε κάμει ολίγα βήματα εις τά όπίσω 
καί έσιώπα.

όβασίλεύς τόν έκύτταξε καίτούέδωκε καί αύτού 
τόν φάκελλον.

Ο γενικός έπιμελητής προσήλωσεν έπ’αύτού μίαν 
μ,όνην στιγμήν τό άγέρωχον βλέμμα του.

Επειτα, σκύπτων
— Ναί , βασιλεύ, είπε, δωρητήριον, τό βλέπω. 
— Πρέπει ν’άποκριθής, υιέ μου, άνέκραξεν ή βα

σίλισσα Αννα, πρέπει ν άποκοιθής άαέσως.
— Καί εις πο'ον τρόπον, κυρία μου ;
— Επι.σκεπτόμενος εύθύς τόν καρδινάλιον.
— Αλλά μόλις είναι μία ώρα άφού ήμουν έκεϊ, 

είπεν ό βασιλεύς.
— Τότε γράψε του, βασιλεύ.
—- Νά τού γράψω ! είπεν ό νέος βασιλεύς μέ φα- 

νεράν απαρέσκειαν.
— Τέλος πάντων, είπεν ή βασίλισσα, μού φαί-

μεται, υιέ μοι·, ότι άνθρωπος όστις έπρόσφερε παρό-’τά σαράντα αύτά έκατομμύρια, τά όποια διά τού 
μοιον δώρον, έχει δικαίωμα νά περιμένη ταχεϊαν'έγγράφου τούτου προσφέρονται; Τέλος πάντων, ή 

Μεγαλειότης Του έζητησε τήν γνώμην μου, καί r 
γνώμη μου είναι αύτή· άς ζητήση ή Μεγαλειότης 
Του τήν συνδρομήν μου, καί θά τήν λάβη έπίσης.

βυχαριστησιν.
Επειτα , στραφεϊσα πρός τόν γενικ’ν έπιμελητήν 

τών οικονομικών
— Δέν είσαι σύμφωνος μέ τήν γνώμην μου, είπε, 

κύριε Φουκέ ;
— Τό δώρον άξίζει τόν κόπον , ναί, κυρία μου , 

άπεκρίθη ό γενικός έπιμελητής μέ εύγένειαν ήτις δέν 
διέφυγε ποσώς τήν παρατήρησιν τού βασιλέως.

— Δέξου λοιπόν καί εύχαρίστησε, έπέμεινε λέ- 
γουσα ή βασίλισσα Αννα.

— Τί λέγει ό κύριος Φουκέ ; ήρώτησεν ό ΙΔ’ Λου
δοβίκος.

— Θέλεις, Μεγαλειότατε, ν’ άκούσης τήν γνώ
μην μου;

— Ναί.
—■ Εύχαρίστησε, βασιλεύ ...
— Α! είπεν ή βασίλισσα.
— Αλλά μή δέχεσαι, ήκολούθησεν ό Φουκέ.
— Καί διατί νά μή δεχθή ; ήρώτησεν ή βασί

λισσα.
— Τό είπες ή ιδία, κυρία μου, έπανέλαβεν ό 

Φουκέ- διότι οί βασιλείς ούτε πρέπει ούτε ήμπορούν 
νά δέχωνται δώρα άπό τούς ύπηκόους των.

Ο βασιλεύς έμείηεν άφωνος μεταξύ τών δύω 
τούτων άντιθέτων γνωμών.

— Αλλά σαράντα έκατομμύρια ! είπεν ή βασί
λισσα Αννα ή Αύστριακή μέ τόν αύτόν τόνον μέ τόν 
όποιον η δυστυχής Μαρία Αντωιιέτα είπε πολύ μετά 
ταύτα· α Θά μού εϊπήτε τόσα! »

— Τό ήξεύρω, είπε γελών ό Φουκέ· σαράντα έκα
τομμύρια είναι ώραία ποσότης, καί παρομοία ποσότης 
ήμπορεϊ νά δελεάση καί βασιλικήν άκόμη συνεί- 
δησιν.

Αλλά, κύρ:ε , είπεν ή βασίλισσα , άντί ν’άπο- αύτού ή τά παραβολικά αύτού στοιχεία, ώς λεγου- 
τρέπηςτόν βασιλέα άπό τού νά δεχθή τά δώρον τούτο, σιν οί αστρονόμοι καί έκ τής αναλογίας τών περί τού 
παρατήρησε εις τήν Μεγαλειότητά Του, καθώς είναι[κομήτου τούτου συμπερασμάτων αύτού πρός τά τού 
τά χρέος σου καί τό έπάγγελμά σου, ότι τά σα-ίΚέπλερ διά τινα κομήτην παρατηρηθέντα τώ 1607, 
ράντα αύτά έκατομμύρια πλουτίζουν τό ταμιεϊόν του. συνέλαβε τήν ιδέαν ότι έδύνατο νά ήναι ό αύτός , 

ίσα ίσα , κυρία μου , διότι τά σαράντα αύτά.καί έξήγαγεν έκ τούτου ότι ή έγκύκλιος κίνησίς του
έκατομμύρια πλουτίζουν τό ταμιεϊόν του, θά είπώ εις 
τόν βασιλέα· ο Βασιλεύ, άν δέν ήναι εύσχημον νά 
δεχθή ό βασιλεύς άπό υπήκοόν του έξ ίππους αξί
ζοντας είκοσι χιλιάδας φράγκων, είναι άτιμον νά 
χρεωστή τήν τύχην του εϊς υπήκοον άλλον, κατά τό
μάλλον ή ήττον εύσυνείδητον εις τήν έκλογήν τήςjέλξεις τών μεγάλων πλ,ανητών δέν ιΐχον επιρροήν 
ύλης ήτις έχρησίμευσεν εϊς τήν κατασκευήν τού έπί τής πορείας τού κομήτου εις τήν τροχιάν του. 
πλούτου τούτου. ό Κλαιρώτος έπεχειρίοθη τόν έπίπονον τούτον ύπο-

— Δέν άνήκει εις σέ, κύριε, είπεν ή βασίλισσα , λογισμόν καί εύρεν οτ$ ή εις τό περιήλιον έπάνοδος
νά όώσης μάθημα εις τόν βασιλέα· προμήθευσέ του i τού κομήτου θά έβραδύνετο κατά 100 ημέρας έκ 
καλήτερα σαράντα έκατομμύρια άντί τών όσα τόν τής έλξεως τοΰ Κρόνου καί κατά 518 τούλάχιστ 
κάμνεις νά χάση. έκ τής τού Διός, όπερ ώριζε τήν έπάνοδον άπό τώ

— 0 βασιλεύς θά τά έχη όταν θελήση, είπεν ό μέσων τού άπριλίου μέχρι τών μέσων τού μαρτίου
γενικός έπιμελητής τών οικονομικών νεύσας τήν, 1759. Καί τω όντι όι κομήτης έφάνη εις τό περι- 
κεφαλήν. | ήλιον του τήν 12 μαρτίου τού αύτού έτους. Οί ΚΚ.

-— Ναί, άλλά καταπιέζων τούς λαούς , είπεν ή Δαμουαζώ καί Ποντεκουλ.άντες ΰη.ελογίσθησοφ τήν 
βασίλισσα. προσεχή αύτού επάνοδον εϊς τό περιήλιον καί ό μέν

— Αίίκαί δέν έκαταπιέσθησαν, κυρία μου, άπε- πρώτος ώρισεν αύτήν τήν 4' νοεμβρίου 1835, ό δε 
κρίθη ό Φουκέ, όταν τούς έκαμεν άλλος νά ιδρώσουν δεύτερος τήν 13 νοεμβρίου τού αύτού έτους. Η δια-

Ελα, έλα, δέξου, υιέ μου, είπεν ή βασίλισσα- 
είσαι άνώτερος καί τών λόγων καί τών έξηγήσεων 
τών άνθρώπων.

— Μή δέχεσαι, βασιλεύ, είπεν ό Φουκέ. ό βασι
λεύς έν δσω ζή δέν έχει σταθμόν άλλον παοά τήν 
συνείδησίν του, κριτήν άλλον παρά τήν έπιθυμίαν 
του· άφού άποθάνη όμως, έχει τούς μεταγενεστέρους, 
οίτινες εύφημούν ή κατακρίνουν τάς πράξεις του.

— Εύχαριστώ , μήτέρ μου, έπανέλαβεν ό Λουδο
βίκος χαιρετών μέ σέβας τήν βασίλισσαν. Εύχαρις-ώ, 
κύριε Φουκέ, είπεν άπολύων φιλοφρόνως τόν γενικόν 
έπιμελητήν.

— Δέχεσαι; ήρώτησε καί πάλιν ή βασίλισσα 
Αννα.

— Θά σκεφθώ, άπεκρίθη ό βασιλεύς κυττάζων τόν 
Φουκέ.

(Ακολουθεί.)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΙΛΙΟΝ.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

(Συνέχεια τοΰ Κεφ. Ζ'. ίδί φιιλλάδ. 38.)

Κομήταίτινες, άλλ’ολίγοι, περιγράφοντες έλλεί- 
ψεις, δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς άνήκοντες εις τό 
ήμέτερον ηλιακόν σύστημα. Εις τών μάλλ.ον άξιο- 
σημειώτων είναι ό Χάλλε'ύ , ούτω κληθείς άπό τού 
Εδμόνδου Χάλλεϋ. 8ς τώ 1 682 έμέτρησε τήν πορείαν

έπεται νά ηναι 76 έτών καί ότι ήν ό αύτός όστις 
έφάνη τφ 1531 καί παρετηρήθη ύπό τού Απιανού. 
Επομένως έτόλμησε νά προείπη τήν έκ νέου έμφά- 
νισιν αύτού κατά τό τέλος τού έτους 1758 ή τήν 
άρχήν τού 1759· έπρεπεν όμως νά γνωσθή αν αί

ον
ών
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φορά αύτη τοϋ ύπ/λογισμού προήλθεν κατά [Λερός 
έκτοϋότιοί ΚΚ. Δαμουαζώ καί Ποντεκουλάντες δέν 
παρεδέχθησαν τούς αυτούς όγκους ώς πρός τούς προ- 
ξενούντας τάς άνωμαλίας πλανήτας. Οπως δέ καί 
άν ■(„ ό κομήτης έφάνη καί παρετηρήθη εις Ρώμην 
τήν δ’ αύγούστου 1835’ έφθασεν εις τό περιήλιόν 
του τήν 16' νοευ.βρίου, καί ήφανίσθη , άφ’ ού παρε
τηρήθη διά τελευταία·/ φοράν εις Βιένναν ύπό του 
Κ. Λίτρο? την 27 ίανουαρίου 1836· η ακρίβεια 
αυτή δεν είναι άξιοθαύμαστος ;

Καί ό ο.έν κομήτης τού Χάλλεϋ είναι ό πρώτος 
ού διεμετρήθη ή πορεία· αλλά μετά ταΰτα διευ.ε- 
τρήθησαν καί πολλοί ά'λλοι, παραδείγματος χάριν ό 
βραχείαν έχων την περίοδον, παρατηρηθείς τώ 1805 
καί ού τίνος ή εγκύκλιος κίνησις είναι τριών ετών 
καί ήμίσεως, καί ό ές ετών όστις κατά τοσούτο 
διάστ/,μα χρόνου διατρέχει την τροχιάν του καί 
παρετηρήθη κατά πρώτον τώ 1772. Περί τοϋ κο- 
μη'του τούτου θά σάς διηγηθώ μικρόν τι ανέκδοτον. 
Είς τών ήμετέρων αστρονόμων , άποθανών πρό τινων 
ετών, είχε προειπη ότι ό κομήτης ούτος θά πλη- 
σιάσν) τοσοϋτον είς την γην τώ 1805, άστε θά 
καταφλέξη τήν πτωχήν μας Ευρώπην καί έπί ταύτγ, 
τή προρρησει πάντες οί πιστεύοντες έ'παθον τρόμον 
νευρικόν έξ ού έβιάσθησαν ν’άποδημήσωσιν όσον τά
χιστα εις τήν Αμερικήν, περιμένοντες εκεί μετ’άγω- 
νίας τήν τρομεράν καταστροφήν, καί ετοιμαζόμενοι 
νά φέρωσι τά πένθος τής πατρίδος των. ό κομη'της 
διέβη κατά τήν ύπο τού αστρονόμου προαγγελθεΐσαν 
έποχήν, άλλ’ είς άπόστασιν 2 εκατομμυρίων λευγών 
άφ’ήμών, καί έν άκρα άθωότητι· τότε έπανήλθεν ή 
εύθυμία είς τούς Παρισιανούς καί έποίουν άσματα 
διά τόν κομήτην.

—■ Πριν άναχωρήσωμεν, εΐπεν ό Ηλιαϊος αποτει
νόμενος πρός έμέ, δεν είναι δυνατόν ν άνακεφαλαιώ 
σης έν σύντομοι όσα είπες περί τοϋ όγκου καί τοϋ 
μεγέθους τών πλανητών, καί νά καταστήση,ς τά δύω 
ταΰτα όσον τό δυνατόν έπαισθητά διά δημώδους 
τίνος συγκρίσεως ;

— Δημώδους υ.έχρι χυδαϊσμού καί θά τήν προ- 
τείνη ό Χέρσελλ· ιδού τί λέγει·

— Ας φαντασθώμεν αγρόν ή λειμώνα πάνυ ομαλόν 
καί άς θέσωμεν έν αύτώ σφαίραν 2 ποδών διαμέ 
τρου διά νά παραστήσ/, τόν ήλιον· τότε ό Ερμής 
θα παρασταθή δια κοκκου σινάπεως έχοντος ώς τρο
χιάν περιφέρειαν κύκλου 164 ποδών διαμέτρου. 
Η Αφροδίτη διά πίσου έπί κύκλου 284 ποδών, ή Γή 
ιύσαύτως διά πίσου έπί κύκλου 430 ποδών· ή Ηρα, 
ή Δήμητρα, ή Εστία καί ή Αθήνα διά κόκκων άμμου 
επί τροχιών 1600 έως 1200 ποδών ό Ζεύς διά 
χρυσομήλου [ πορτοκαλιού ) μεσαίου· μεγέθους έπί 
κύκλου 2200 ποδών, ή ώς έγγιστα ένός έκτου λεύ- 
γης. Ο Κρόνος διά μικρού χρυσομήλου έπί κύκλου 
4,000 ποδών, ή ώς έγγιστα ένός τρίτου λεύγης. 
6 Ούρανάς διά μεγάλου κερασιού έπί κύκλου 8,200 
ποδών ή τριών πέμπτων λευγης. Αν ήθέλαμεν νά 
μιμηθώμεν τάς κινήσεις τών πλανητών είς τάς τρο
χιάς των, ό Ερμής θά διέγραφε μήκος ίσον τή, δια- 
μέτρω αύτοϋ είς 41 δεύτερα· ή Αφροδίτη είς 4 )ε- 
πτά, 11 δεύτερα, ή Γή είς 7 λεπτά, ό Αρης είς 4

λεπτά, 48 δεύτερα, ό Ζεύς είς 2 ώρας, 56 λεπτά, ό 
Κρόνος είς 3 ώρας, 13 λεπτά, καί ό Ουρανός είς 2 
ώρας, 16 λεπτά.

Μόλις έπεράτουν τόν λόγον, καί ό δαίμων άρπά- 
σας ημάς άμφοτέρους τόν Ηλίθιον καί έμέ έξ ένός 
ώτίου , μάς άνήγειρεν άπά τής κορυφής τού όρους 
καί μας έσφενδόνισεν είς τό διάστηιχα μετά ταχύ
τητας ήν ούδεμία έκφρασις δύναται νά παραστήσ·/)· 
είς έλαττον λεπτού διήλθομεν τάς δύο ατμόσφαιρας 
τοϋ ηλίου καί τά κενόν καί λευκόφαιον διάστημα τά 
διαχώριζαν ήμας άπό τοϋ πλησιεστέρου πλανήτου, 
δηλαδή τοϋ Ερμου. Εν ώ εύρισκώμεθα είσέτι είς τινα 
άπόστασιν, τό πνεύμα διά τρόπου ύπούλως χλευα- 
στικοϋ είπε πρός έμέ ότι ά πλανήτης ούτος ήν όλως 
διόλου ώς σφαίρα κωνοπαιγνίου.

— Φαίνεται, είπε προσέτι, ότι ούτος ούόέποτε 
ήν είς στάσιν άναλύσεως, άν καί τρις πλησιέστερος 
είς τόν ήλιον παρά ή Γή. Οί πόλοι του ούδόλως είσί 
συμπεπιεσμένοι, καί όμως στρέφεται περί τόν άξονα 
του μετά τής αύτής ταχύτητας, ώς καί ή Γή, διότι 
αί ήμέραι του είσίν έπίσης 24 ώρών.

ϊπεκρίθην ότι δέν ένόησα τόν σαρκασμόν τούτον 
καί είσεχωρήσαμεν είς τήν ατμόσφαιραν τού Ερμοϋ 
ήν εύρον μάλλον πυκνήν καί παχείαν παρά τήν τής 
Γης, άν καί ή διαφορά δεν ήν τοσούτον μεγάλη όσον 
τήν έφανταζόμην κατά τήν γνώμην τών αστρονόμων 
μας. Οπερ δέ μέ έξέπληξε μάλλον ήν ότι τήν εύρον 
μετριωτάτης θερμοκρασίας , άν καί κατά τόν ύπο- 
λογισμόν τοϋ Νεύθωνος ό Ερμής έλάμβανε παρά τοϋ 
ήλιου επτάκις πλείονα θερμότητα παρά ή Γή.

— Τούτο προέρχεται, μοί είπε τό πνεύμα , έκ 
τοϋ ότι, ώς πολλάκις σοί είπον , ό ήλιος δέν έκ- 
πέμπει θερμότητα, άλλά φώς όπερ τήν αναπτύσσει 
ένεργοϋν έπί τού θερμογόνου. Αν ό Ερμής λαμβάνη 
επτάκις πλεΐον φώς, περιέχει επτάκις έλαττον θερμα- 
γόνον, έξ ού γεννάται άντιστάθμησις καί επομένως 
ή θερ; Λοκρασία είναι ένταϋθα ή αύτη ώς καί έπί 
τής Γής.

Απέβημεν είς εύρύχωρον πεδιάδα κεκαλυμμένην 
ύπό τίνος είδους αγρωστωδών φυτών ή χόρτων άπερ 
έξέλαβον κατ’άρχάς ώςτά ινδικά βαμβού, διότι είχον 
τούλάχιςον δώδεκα έως δεκαπέντε ποδών ύψος. Εκα- 
θήσαμεν έπί πυκνώματος βρύου χονδροειδούς καί 
τραχέως, διά νά άναπαυθώμεν άπό τής ορμητικής 
ταχύτητος τής οδοιπορίας μας, καί έκεϊ μοί έπήλθον 
σκέψεις τινές ώς όπόταν έφθάσαμεν εις τόν Ηλιον.

— Ημην είς άκρον άνόητος, έλεγον κατ’έμαυτόν, 
νά πιστεύω είς τόν Μικρομέγαν καί είς τερατώδεις 
γίγαντας. Βεβαίους είς τό παν δέν ύπάρχουσι γί
γαντες, καί έγώ είμαι είς τών ώραιοτέρων ανθρώπων 
τής κτίσεως (ρίψας βλέμμα έλέους έπί τοϋ Ηλιαίου) 
καί πιθανώς έπί τής σφαίρας είς ήν ήόη εύρισκόσ.εθα 
θά ϊδω μόνον πυγμαίους, διότι άν ό Ερμής ήναι τά 
δύω πέμπτα τής Γής κατά τό μέγεθος, είναι φανε
ρόν ότι οί κατοικοϋντες αύτόν άνθρωποι...

Κρότος φρικώδης ήχησεν είς τά ώτά μου καί αί 
ήχώ τόν έπανέλαβον ώς τούς βρόμους τοϋ κεραυνού. 
Καί όμως δέν ήν βροντή, άλλά φωνή τρομερά πρός 
ήν ό μυκηθμός τού ταύρου ή οί βρυχηθμοί τών 
λεόντων θά έφαίνοντο ελαφρά μινυρίσματα. Ανη-

— Αέν ώργίσθην, μοί άπεκρίδη, άλλά μόνον ήθε
λαν νά σέ φάγω, διότι πεινώ· όσον δέ περί ίδιοκτη · 
σίας, άγνοώ τί είναι τούτο.

— ϊδού, είπον κατ’ έμαυτόν , πολιτισμός πάνυ 
νέος. Πόσον απέχει ό πόγκος ούτος Παρισιανού τίνος 
είσαγγελέως !

— Τί! κύριέ μου, ήθελες νά πλημμελήση,ς τόσον 
μεγάλην άδικίαν;

— Δέν ύπάρχει εις τούτο αδικία, διότι είμαι ό 
ισχυρότερος· ό γενικώτερος νόμος τής «ρύσεως δέν 
είναι ό ισχυρότερος νά τρώγη τόν άσθενέστερον ;

— Δύμφημι μέχρι τινός" άλλ’όμως δέν στοχά
ζομαι ότι οί άνθρωποι έπλάσθησαν θετικώς διά νά 
προμηθεύωσι τροφήν εις τούς πάγκους,

— Πάντα τά άσθενέστερά μου όντα έπλάσθησαν 
διά νά χρησιμεύωσιν ώς τροφή είς τό θήλύ μου, είς 
τά τέκνα μου καί είς έμέ.

— ίδού έγωϊσμός φρικωδέστατος, ανέκραξα.
— Καί όμως, μοί άπεκρίθη ό Ηλιαϊος, ό έγω

ϊσμός είναι ή προκαταρκτική αιτία τής κοινωνίας· 
οί άνθρωποι συνενούμενοι, ύποχωροϋσιν άτομικώς τό 
ήμισυ τού έγωϊσμοϋ τούτου, διά ν’άσφαλίσωσιν είς 
εαυτούς προστασίαν δι’ ής νά άπολαμβάνωσιν ήσύ
χως τό έτερον ήμισυ. Δέν θά μοί έφαίνετο επομέ
νως άπορον άν οί πάγκοι συνηνοϋντο μετ’ ολίγον είς 
σώμα έθνους.

— Καί ήρχισαν ήδη, είπεν ό δαίμων, επειδή 
ζώσιν οίκογενειακώς· οίκοδομοϋσι καλύβας, συσσωμα- 
τούνται διά νά πολεμώσιν έλέφαντας, έπιθέτουσιν 
είς τάς πληγάς των φύλλα μασσημένα, καί τελευ- 
ταΐον. όπερ καί τό χαρακτηριστικώτερον, αντιμά
χονται πρός άλλήλους.

Αλλως τε, έξηκολούθησεν αύτός, ό Ερμής δέν 
κατωκήθη πάντοτε ύπό πάγκων. Τό πάλαι, δηλαδή 
πρό τριακοσίων χιλιάδων έτών οί κάτοικοι αύτοϋ 
ήσαν άνθρωποι άπαραλλάκτως όμοιοι τοΐς τού ΙΙλίου. 
Αλλ’ οί άνθρωποι έκεΐνοι δοθέντες είς τήν καλλιέρ
γειαν τοϋ διανοητικού των, έφθασαν τέλος είς τό 
έπακρον τής ηθικής όσης ήσαν δεκτικοί, καί τό πνεύμα 
τούς έθανάτωσεν.

— Ερχονται λοιπόν πνεύματα είς τούτον τόν 
τόπον ;

— Δέν μέ εννοείς· ίδού εξηγούμαι σαφέστερο·/. 
Είς τόν έρμήν ώς καί είς τόν Ηλιον ή τελειότης τοϋ 
ηθικού ανθρώπου εχει όριον ώρισμένον ύπό τής φύσεως 
τής ύλης του· καθ’ όσον τό πνεύμα προβαίνει τό φυ
σικόν οπισθοδρομεί, κατ’ αναλογίας τακτικάς καί 
άναλλοιώτους. ό εγκέφαλος αναπτύσσεται πρός ζη
μίαν τοϋ σώματος όπερ περιπίπτει είς ατροφίαν έλ- 
λείίει άσκήσεως· ή κεφαλή καθίσταται ύπέρογκος, 
αί κνήμαι γί ονται ισχναί καί κλο.ιζόμεναι· τό 
στήθος συστέλλεται, ή ράχις καταπίπτει καί κυρ- 
τούται, πάσαι αί δυνάμεις έεασθενοϋσιν είς βαθμόν 
ώστε τά γένος διατηρείται τοϋ λοιπού μόνον δι έςαμ- 
βλωμάτων νοσηρών, καί πρόωρα έξηντλημένων. Καί 
τοιουτοτρόπως ή γενεά έλαττοϋται όλίγονκατ’ ολίγον 
καί τέλος πάντων όλοτελώς αφανίζεται. Τοιαύτη 
έγένετο ή μετατροπή είς τόν Ερμήν ή έξολοθρεύ- 
σασα τό ανθρώπινον γένος· τοιαύτη έσται καί ή έξ- 
ολοθρεύουσα αύτά είς τόν Ηλιον. Η ύλη όμως τροπο- 
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γέρθην έντρομος όλως, καί περιστρέψας τούς οφθαλ
μούς, είδον αίφνης όν φρικαλέον άναπηδών είς μικράν 
άπ’έμού άπόστασιν. Ειχεν ώς έγγιστα οκτώ ποδών 
ύψος, καί έν γένει είχε μορφήν σχεδόν άνθρωπίνην, 
άλλά θεωρούμενον εις τά καθέστατα ήν τέρας όλως 
άλλόκοτον· τό σώμά του ήν μακρόν, ισχνόν καί τρι
χωτόν· οί πόδες του πλατείς, μικρότατοι, έχοντες 
πέντε δακτύλους ικανούς νά συλλαμβάνωσι τά άντι 
κείμενα άπαραλ,λάκτως ώς οί τού πιθήκου· ή κε
φαλή του ήν μικροτάτη , πολύ μικροτέρα τής τού 
ανθρώπου κατ’άναλογίαν· προέβαινε δέ είς τά έμπρο
σθεν είς είδος, ρόγχους έξέχοντος καί σχιζομένου ύπό 
στόματος ή μάλλον χάσματος έκτεινομένου εκατέ
ρωθεν μέχρι κάτωθεν τών ώτων· αί χεΐρές του ήσαν 
πλατεϊαι καί ρωμαλέαι, έ'χουσαι όνυχας ίσοπέδους μέν, 
άλλά δυνατωτάτους καί όξυκαταλήκτους. Τό τέρας 
τούτο άμα μάς παρετήρησεν, άφήκε νέαν κραυγήν 
έπίσης τρομεράν ώς τήν πρώτην καί ήρχισε νά ανα
πηδά πλησιάζ ον πρός ήμάς. ίίδη έξέτεινε τόν τρι-Ι 
χωτόν του βραχίονα, καί ένόμισα ότι άπώλολα ήδη, 
ότι μέ κατεβρόχθισεν, ότι μέ κατέπιεν, άλλά τό 
πνεύμα έπαρρησίασε τήν βακτηρίαν του είς τό έμ- 
μανές θηρίον , τό ήγγισε καί κατέπαυσεν εύθύς τήν 
όργήν του. Τότε μάς παρετήρησε μετά μεγάλης προσ
οχής μίαν στιγμήν,, έπλησίασεν, άν ούχί μετά γλυ- 
κύτητος, τούλάχιστον μετά περιεργείας· έπειτα ήλθε 
καίέκάθησεν όπωσούν ήσύχως πλησίον μου, καί ήρχισε 
νά σχηματίζ·/) διαφόρους μορφασμούς, οίτινες θά μοί 
έπροξένουν γέλωτα , άν δέν μοί ένέπνεον φόβον. 
Αφ’ού δέ συνήλθον όπωσούν έκ τοϋ τρόμου, ήρώτησα 
τόν δαίμονα τί έδύνατο νά ήναι τό παράδοξον τούτο 
ζώον.

— Παρατήρησον καλώς, μοί είπε· τό γνωρίζεις, 
διότι έχει τό όμοιόντου έπί τής γής.

Τώ οντι, άφ’ ού τό παρετήρησα μετά μεγάλης 
προσοχής, ένεθυμήθην τήν χαρακτηριστικήν φράσιν 
τού Κυβιέρου, Βασίλειον ζωικόν, τόμος 1', σελίς 3'
« Βραχίονες μακροί, μέτωπον λίαν άποσεσυρμένον , 
πρόσωπον πυραμοειδές ύπομέλανον ώς καί αί χεΐρες, 
σώμα μελάγχρουν. »

— Εύρον, εύρον, ανέκραξα, είναι πόγκος.
— Παντελώς, μοί είπεν ό δαίμων, είναι άνθρωπος.
— Πώς άνθρωπος ! ό πόγκος είναι άνθρωπος είς 

τόν Ερμήν ;
— Διάτί όχι; ό άνθρωπος δέν διακοίνεται τών 

ζώων διά τής ύπεροχής τής νοήσεώς του; ίδέ λοιπόν,ι 
είς τόν Ερμήν τούτο είναι τό νοημονέστερον τών 
όντων όσα ύπάρχουσι. Καί διά νά σοί δώσω δείγμα 
τής όρθότητος τών συλλογισμών του , θά σέ φέρω 
είς συνομιλίαν μετ αύτού.

0 δαίμων διά τίνος σημείου μετέόωκεν είς έμέ 
καί εις τόν Ηλιαΐον τήν δύναμιν τού νά έννοώμεν 
τήν γλώσσαν τοϋ πάγκου, ιδού ή έκ τούτου προ- 
κύψασα συνδιάλεξις.

— Κύριε πίθηκε , είπον έγώ μεθ’ όσου εύγενοϋς 
τρόπου ήσαν άξιοι οί μακροί του όδόντες καί οί χα 
λυβώδεις όνυχές του , διατί ώργίσθης εναντίον μου , 
όπόταν μέ είδες ; μήπως έκ περιστάσεως σοί προσ- 
έκρουσα κατά τι άκουσίως; μήπως εύρίσκομαι έπί 
τής ιδιοκτησίας σου ;

(Φυλλάόιον 39, τόμ. Β'.)
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λογεΐται άλλά δέν αποθνήσκει· διατηρεί τάς ιδιό
τητάς της εις αιώνα τόν άπαντα, έξ ού προκύπτει 
δτι ό Ηλιαΐος και ό Ερμαϊος άναγεννώνται έκ της 
τέφρας αύτών ώς ό φοϊνιξ. Αφού διέλθωσι τόν κύκλον 
πασών τών τροπολογιών, αί σφαϊραι έπανέρχονται 
είς τάς πρώτας ούτως είπεΐν ζωολογικάς περιόδους· 
τά ζώα διοργανι'ζονται· ό διοργανισμ-ός αύτών τε
λειοποιείται ή μάλλον συμπλέκεται μετά της πορείας 
τών αιώνων, καί μετ’όλίγον ιδού ό πόγκος ό έν τώ 
Ερμή διαδεχθείς τόν άνθρωπον τόν οίκούντα ποτέ 
τούτους τούς έρη'μυυς ση'μερον τόπους. Ο πόγκος θά 
τελειοποιηθώ καί...

— Ετερος ήχος παράδοξος ήκούσθη· ήν δέ ούτος 
είδος μελωδίας άντηχητικής ώς ή τοϋ μεγάλου ορ
γάνου τής μ,ητροπόλεως καί διέκοψε τό πνεύμα 
πνίξας τήν φωνήν του. Αυτή ή λίαν θορυβώδης μου
σική εϊχέ τι ίκανώς χαρίεν, καί όμως προέβαινε χρω- 
ματικώς δι’ήμιτόνων, έτι δέ καί διά τετάρτων τών 
τόνων, όπερ καθίστα αύτήν παράδοξον πρός άκοήν 
έθισμένην είς τήν ήμετέραν διατονικήν υιουσικήν. Εν ω 
έμελλον νά έρωτήσω όποιον έδύνατο νά ηναι τό δρ- 
γανον τό άποτελοΰν τοσούτον κρότον, ειδον αίφνης 
ύπολαΐδα (1) ώς ό άντίχειρ τό μέγεθος, καί ήτις 
μόνη αύτή άπετέλει τήν ήχήσασαν αύτήν συμ
φωνίαν.

— ϊδού μικρόν ζώον, εΐπον, εχον καθ’ ύπερβολήν 
όυνατήν φωνήν.

— Παντελώς· αύτή είναι ύπολαίς όμοια τή λάλω 
ύπολαΐδι ήν γνωρίζεις· σοί φαίνεται δέ ή φωνή της 
δυνατή, διότι ήχεΐ είς ατμόσφαιραν πυκνωτέραν τής 
■ή; γής·

Αμα τό πνεύμα προέφερε ταύτας τάς λέξεις τό 
μικρόν πτηνόν έπέταξε, καί άν καί τά πτερά του 
ήσαν πάνυ βραχέα, έξεπλάγην ίδών νά διασχίζη τόν 
άέρα μετά ταχύτητος πρός ήν ή πτήσις τής χελι- 
δόνος θά ήν βραδύτης. Αλλ’ ένόησα δτι τούτο προ
ήρχετο έκ δύω αιτιών κατά πρώτον ή πυκνότης τοϋ 
άέρος παρεΐχεν είς αύτό ςήριγμα εύκολώτερον παρ’δσον 
ό έλαφρός άήρ τής πατρίδος μας. Επειτα ό Ερμ,ής , 
έχων όγκον πολύ έλάττονα τής Γής, έχει έπίσης 
έλάττονα δύναμιν έλξεως. Εκ τής σκέψεως ταύτης 
κινηθείς, έπεχείρησα έν τώ άμα πείραμα· άν καί 
φύσει ολίγον χορευτής, έτυχεν άλλοτε νά πηδήσω 
θερμαυςρίδα (2) μέχρι τών τεσσάρων, άλλ’ούδέποτε 
μέχρι τών έξ. ίίδη δέ διά νά τελέσω τό πείραμά 
μου, ήρχισα νά πηδώ, καί ήσθάνθην ύπερβάλλουσαν 
άγαλλίασιν, δταν ειδον οτιέδυνάμην νά φθάσω μέχρι 
τών έξ καί μέχρι μάλιστα τών όκτώ, όλως περι
χαρής δι’ δπερ συνησθάνθην έν έμαυτώ έξοχον τούτο 
πλεονέκτημα. Εξηκολούθησα νά πηδώ, νά περιστρέ- 
φωμαι μετά τοσαύτης έλαφρότητος -ώστε θά καθι- 
στώμην έπίφθονος είς τήν όρχήστριαν τού μελοδρα
ματικού θεάτρου, ό ίίλιαΐος μέ έθεώρει δλως έννεός

1) Ποταμίδα πτηνόν, (fauveile).
2) Θερμαυστρίς, έντονο; καί ορμητικός τις χορός έν φ

πηδώσιν είς ύψος ένταύτώ ταχέως σταυροΰντες τούς πόδας, 
πριν ποτήσωσι κατά γής, ές ού καί ήήμα θερμαυστρίζειν 
ΕύστάΟ. θερμαυστρίζειν λέγονται οί όρχούμενοι δταν είς 
ύψος αναπηδήσαντες πολλάς παραλλαγής τοΐς ποσί ποιή- 
σιονται προ τοΰ είς τό έδαφος κατενεχθήναι. j

καί κινών τήν χονδρήν κεφαλήν του. ό δαίμων έγέλ,α 
κρατών τά πλ,ευρά του- ό δέ πόγκος παρασυρθείς έκ 
τής πρός τήν μίμ.ησιν ροπής του, άρχισε νά σκιρτά, 
νά κυβιστα, καί νά πήδα κινδυνώδη άλματα, έξ ού 
ό κάτοικος τοϋ Ηλιου έξήγαγε συμπέρασμα δτι ετει- 
νεν ήδη είς ύψηλόν πολιτισμόν άμφότεροι έπιδει- 
κνύομεν βεβαίως πολλή,ν χάριν. Αλλ’ όμως παρετή- 
ρησα δτι δσον καί άν ήν μεγάλη ή ζωηρότηςμας 
καί ή προσπάθειά μας , τά κινήματα υ.ας ήσαν πάν
τοτε βραδύτατα, καί τοϋτο προήρχετο έκ τού δτι 
παν σώμα πίπτον είς τόν Ερμήν διατρέχει μόνον 
δώδεκα πόδας άνά έκαστον δεύτερον λεπτόν , έν ώ 
διατρέχη δεκαέξ έπί τής γής μας. Πηδώντες επο
μένως θερμαυστρίδα, έμένομεν είς τόν άέρα έν τέ
ταρτον πλέον τοΰ εις τό μελοδραματικόν θέατρον 
δαπανωμένου καιρού.

Τέλος άποκαμών, ήθέλησα νά καθήσω διά νά άνα- 
παυθώ ολίγον άπό τοϋ κόπου τού χορού. Αλλ’ό 
δαίμων μάς είπεν δτι έμέλλομεν ν’ άναχωρήσωμεν 
άπό τού Ερμου διά νά ύπάγωμεν είς τήν Αφροδίτην. 
« Διότι, είπεν, δ,τι περίεργον θά έβλέπετε ένταΰθα, 
τό εύρίσκετε καί έκεΐ. » ό πόγκος ήθέλησε ν’ άπο- 
συρθη είς τά δάση του , αλλά τό πνεύμα έγγίσαν 
αύτόν διά τής βακτηρίας του , τώ είπεν δτι έπρεπε 
νά μάς άκολουθήση. Κ,αί αμέσως άνεχωρήσαμεν καί 
οί τέσσαρεςδιά μέσου τοϋ διαστήματος. Μόλις έδυ- 
νήθην νά ίδω ύψηλόν τι δρος είς τόν έρμήν, τό αύτό 
ίσως, δπερ ρίπτον τήν σκιάν του πρός έν τών άκρων 
τοϋ δίσκου του, δίδει είς τόν πλανήτην τούτον θεω- 
ρούμενον άπό τής Γής σχήμα περικεκομμένης σφαίρας, 
έξ ού οί ήμέτεροι αστρονόμοι έδυνήθησαν νά ύπολο- 
γισθώσι τάς διαφόρους μ.εταβολάς τοϋ πλανήτου 
τούτου. (Ακολουθεί.)

ΟΠΤΑΣΙΑ ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΟϊ ΙΑ'

ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ.

There are more things in heav'n and earth, lJuratio, 
Than ore dreamt of in your philosophy.

Shakspeare, Hamlet.
Χλευάζομεν τάς οπτασίας καί τά φαντάσματα· 

έξ αύτών τινα όμως έπιβεβαιοϋνται διά τοιούτων 
μαρτυριών, ώστε, έάν άπηρνούμεθα νά τά πιστεύ- 
σωμεν, θά ήναγκαζόμεθα, διά νά είμεθα συνεπείς, 
ν’άπορρίψωμεν έξ ολοκλήρου δλας τάς ίστορικάς απο
δείξεις.

Τακτικόν πρωτόκολλου, φέρον τάς ύπογραφάς τεσ
σάρων άξιοπίστων μαρτύρων, ιδού τί έγγυαται τήν 
άλήθειαν τού γεγονότος τό όποιον θά διηγηθώ. Προσ
θέτω οέ δτι ή έν τώ πρωτοκολλώ τούτω πρόρρησις 
ήτον γνωστή, καί έπανελαμβάνετο πολύ πριν έκπλη- 
ρωθή διά τών έπί τών ημερών μας συμβάντων.

Κάρολος ό ΙΑ' , πατήρ τοϋ περιφήμου Καρόλου 
τού ΙΒ(, ήτον έκ τών δεσποτικωτέρων, άλλά συγ
χρόνως καί έκ τών συνετωτέρων μοναρχών τής Σουη
δίας. Περιώρισε τά τερατώδη τών εύγενών προνό
μια, κατήργησε τήν έξουσίαν τής γερουσίας, καί

κατεσκεύασε νόμους αύτός ό ίδιος· έν ένί λόγω, μετέ
βαλε τό πολίτευμα τοϋ τόπου τό όποιον ήτον όλι 
γαρχικόν προ αύτοϋ, καί ήνάγκασε τάς Τάξεις νά 
άναθέσωσιν είς αύτόν άπόλυτον έξουσίαν. Ητον δέ 
σοφός, ανδρείος, ένθερμος τοϋ λουθηρανισμού οπαδός, 
άκαμπτος τόν χαρακτήρα, ψυχρός, θετικός , καί 
πάντη άμοιρος φαντασίας.

Είχε προ μικρού άποθάνει ή σύζυγός του Ούλρίκα 
Ελεονόρα. Αν καί ή πρός τήν βασίλισσαν αύτήν σκλη- 
ρότης του έπετάχυνεν , ώς λέγουσι , τό τέλος της , 
είναι βέβαιον δτι τήν έτίμα, καί δτι έλυπήθη διά 
τόν θάνατόν της πολύ πλειότερον άφ’δσον ήλπιζέ τις 
άπό καρδίαν τόσον άτεγκτον ώς τήν έδικήν του. 
Μετά τά συμβεβηκός μάλιστα τούτο έγεινεν έτι 
πλέον κατηφής καί σιωπηλός, καί ένησχολεϊτο είς 
έργασίας μ’ έπιμέλειαν άποδεικνύουσαν ανάγκην άκα- 
τάσχετον τού ν’άπομακρύνη ιδέας λυπηράς.

• Πρός τό τέλος φθινοπωρινής τίνος έσπέρας, έκά- 
θητο φορών τήν έφεςφίδα του καί συρτά πέδιλα πλη
σίον μεγάλης πυράς αναμμένης είς τό δωμάτιόν του, 
είς τό παλάτιον τής Στοκχόλμ. Μετ’ αύτού ήσαν 
ό θαλαμηπόλος του, ό κόμης Βράχε τόν όποιον εύνόει, 
καί ό ιατρός Βάουμ-γάρτεν, δστις , άς τό είπωμεν 
έμπαρόδω, έκαυχάτο τόν άπιστον, καί ήθελε ν’άμφι- 
βάλλωσιν οί άνθρωποι περί παντός, έκτος περί τής 
ιατρικής· τόν είχε δε προσκαλέσει ό βασιλεύς, διότι 
τήν εσπέραν έκείνην έπασχεν ολίγον.

II συναναστροφή παρετείνετο, καί ό ήγεμών, παρά 
τήν συνήθειάν του , δεν τούς έκαληνύκτιζε διά ν’ά- 
ποσυρθώσι. Μέ κεφαλήν χαμηλωμένην καί μέ βλέμ
ματα προσηλωμένα είς τήν πυράν, διετήρει σιωπήν 
βαθεϊαν, βαρυνθείς μέν τήν συντροφιάν, άλλά φοβούμε
νος, άγνοών τά διατί, νά μείννι μόνος. 0 κόμης Βραχέ 
παρετήρησεν δτι η παρουσία του δέν ήτον πολλά 
αρεστή, καί διά τούτο έξήγησε πολλάκις τόν φόβον 
μήπως r Μεγαλειότης του ειχεν ανάγκην άναπαύ- 
σεως* άλλά νεύμα τού βασιλέως τόν έβίασε νά 
μείνη. 0 ιατρός ώμίλησε περί τής βλάβης τήν οποίαν 
ή αγρυπνία προξενεί είς τήν υγείαν ό Κάρολος όμως 
άπεκρίθη ψιθυρίζων a Μήν φεύγετε, δέν έχω άκόμη 
δρεζιν νά ‘κοιμηθώ. »

Τότε ήρχισαν διάφορα άντικείμενα συνομιλίας, τά 
όποια μετά τήν δευτέραν ή τήν τρίτην φράσιν έ'φθα- 
νον είς τά τέλος των. Φανερόν άρα δτι ή Μεγα
λειότης του εύρίσκετο είς κατάστασιν μ,ελαγχολίας, 
δτεή θέσις τών αύλικών είναι δυσχερεστάτη. ό κόμης 
Βραχέ, υποπτευόμενος μήπως ή· τόση θλίψις τοϋ βα- 
σιλέως προήρχετο άπό τήν ένθύμησιν τού θανάτου 
τής συζύγου του, παρετήρησεν ικανήν ώραν τήν εικόνα 
τής βασιλίσσης, καί έπειτα είπεν άναστενάξας βα- 
θέως· α πόσον ή είκών αϋτη είναι άπαράλλακτος 
ϊδού ή μ,εγαλοπρεπής καί γλυκεία συγχρόνως έκείνη 
έκφρασις ! ...8

— α ί’ί! υ άπεκρίθη άποτόμως ό βασιλεύς, όφις 
ένόμιζεν ότι ήκουεν έπίπληξιν οσάκις έπροφέρετο 
ενώπιον του τής βασιλίσσης τό όνομα· α Η είκών 
αύτη είναι ύπέρ τό δέον ευειδής! ή βασίλισσα ήτον 
άσχημ.η. s Επειτα, λυπηθείς έσωτερικώς διά τήν 
τραχύτητα τών λόγων του, έσηκώθη καί, διά νά 
κρύψη, τήν συγκίνησίν του διά τήν όποιαν έντρέπετο,

έπεριπάτησεν εις τόν θάλαμόν του. Εστάθη δέ πλη
σίον τοΰ παραθύρου τού βλέποντος πρός τήν αύλήν. 
Η νύξ ήτον ζοφερά καί ή σελήνη είς τό πρώτον 
της τέταρτον.

Τό παλατιον δπου κατοικοϋσι σήμερον τής Σουη 
δίας οί βασιλείς δεν ήτον άκόμη τελεκομένον, καί 
Κάρολος ό ΙΑ', δστις τό ειχεν αρχίσει, διέμενε τότε 
είς τό παλαιόν, τό έπί τής άκρας τού Ρίττεοχόλμ. 
τής περατουμένης πρός τήν λίμνην Μέλερ. Είναι μέγα 
κτίριον σχήμα έχον ημισελήνου· τό δωμάτιον τοϋ 
βασιλέως έκειτο έπί μιάς τοϋ παλατιού άκρας, καί 
κατέναντι σχεδόν ήτον ή μεγάλη αίθουσα δπου έσυγ- 
κροτούντο αί συνελεύσεις τών Τάξεων, οσάκις έπρό- 
κειτο ν’άκούσωσι διακοίνωσίν τινα τής βασιλείας.

Τά παράθυρα τής αιθούσης ταύτης έφαίνοντο τήν 
στιγμήν έκείνην άκτινοβολοϋντα. Τό πράγμα έφάνη 
παράδοξον είς τόν βασιλέα. Υπέθεσε κατ’άρχάς δτι 
ή λάμψις προήρχετο άπό ύπηρέτου τίνος λαμπάδα. 
Αλλά τί έζήτει τοιαύτην ώραν είς αίθουσαν κλεινήν 
προ πολλοΰ; Αλλως, τό φώς ήτον πολλά άφθονον, 
καί δέν ήτον δυνατόν νά διαδίδεται άπό μίαν μόνην 
λαμπάδα. Μάλλον έπρεπε ν άποδοθγ είς πυρκχϊάν· 
άλλά καπνός δέν έφαίνετο, τά ύαλία τών παραθύρων 
ήσαν άκέραια, κανείς κρότος δέν ήκούετο- ήτον άρα 
φωτοχυσία.

0 Κάρολος παρετη'ρησε κάμποσην ώραν τά παρά
θυρα αύτά χωρίς νά όμιλήση. Αλλ’ένώ ό κόμης Βραχέ, 
έκτείνας τήν χεΐρα πρός τήν ταινίαν κώδωνός τίνος 
ήτοιμάζετο νά προσκαλέση ύπηρέτην διά νά τόν ς-είλη 
νά πληροφορηθη ποιον ήτον τό αίτιον τοϋ παραδόξου 
εκείνου φωτός, ό βασιλεύς τόν έμπόδισε· — «θέλω, 
είπε, νά ύπάγω μόνος μου είς τήν αίθουσαν έκείνην. 8 
Αμα έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας ώχρίασε, καί ή 
φυσιογνωμία του έξέφραζεν είδος φόβου θρησκευτικού. 
Καί όμως έξή/.θε μέ βήμα θαρραλέον ό θαλαμηπόλος 
καί ό ιατρός τόν ήκολούθησαν κρατούντες άνά έν 
κηρίον άναμυ.ένον.

0 θυρωρός, δστις έφύλαττε τά κλειδιά, έκοιμάτο. 
0 Βάουμγάρτεν ύπήγε νά τόν έξυπνίση, καί τόν 
διέταξεν έκ μέρους τοϋ βασιλέως νά άνοιξη άμέσως 
τάς θύρας τής μεγάλης αιθούσης. Ανεξήγητος ύπήρξεν 
η έκστασις τοϋ θυρωρού, δταν ήκουσε τήν άπροσδό- 
κητον ταύτην διαταγήν. Ενεδύθη μέ ταχύτητα καί 
ήλθε πρός τόν βασιλέα κρατών τόν ορμαθόν τών κλει
διών. Εν πρώτοις ήνοιξε τήν θύραν προδόμου τίνος, 
δστις έχρησίμευεν ώς άντιθάλαμος ή έξέόρα τής 
αιθούσης. Eu-βήκεν ό βασιλεύς· άλλ’ οποία ύπήρξεν 
ή έκπληξίς του, δταν είδε τούς τοίχους όλους κατα- 
μελάνους !

— α Ποιος διέταξε νά σκεπασθώσιν οί τοίχοι 
μέ τοιαϋτα μαύρα περίρραπτα; 8 ήρώτησε μέ θυμόν. 
— a Βασιλεύ ! κανείς, καθόσον τούλάχιςον ήξεύρω,» 
άπεκρίθη τεταραγμένος ό θυρωρός, α Μάλιστα τήν 
τελευταίαν φοράν, δτε έσαρώθη ό πρόδομος, ήτον ζω
γραφισμένος πράσινος, καθώς πάντοτε. Βεβαίως τά 
περίρραπτα αύτά δέν έβγήκαν άπό τό σκευοφυλακεϊον 
τής Μεγαλειότητός Σας. 8 ό δέ βασιλεύς, περιπα- 
τών μέ βήμα ταχύ , είχε διατρέξει τά δύω τρίτα 
τοϋ προδόμου. 0 κόμης καί ό θυρωρός τόν παρηκο- 
κολούθουν ό ιατρός Βάουμγάρτεν έμεινεν όπίσω, τα-
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λαντευόμενος μεταξύ τοΰ φόβου τόϋ νά μείνη μόνος, 
ή τοΰ νά έκτεθή εις τά έπακόλουθα περιστάσεως 
ήτις προεμηνύετο κατά τρόπον πολλά παράδοξον.

— α Μήν υπάγετε μακρύτερα, βασιλεύ ! » έφώ
ναξεν ό θυρωρός. «Μά τήν ζωήν μου κάτι μαγεία θά, 
ειν’ έκεϊ μέσα. Εις αύτήν τήν ώραν ... καί μετά 
τόν θάνατον τής βασιλίσσης, τής χαριτοβρύτου συζύ
γου σας ..., ή οποία λέγεται ότι περιπατεΐ εις αύτόν 
τόν πρόδομον ... ό Θεός νά μάς βοηθήση !»

— «Σταθήτε, βασιλεύ!» έφώναςε καϊ ό κόμης. 
« Δεν ακούετε τήν βοήν ή οποία έρχεται άπό τήν 
αίθουσαν ; Τίς ήξεύρει εις ποίους κινδύνους θά έκτεθη 
ή Μεγαλειότης Σας;»

— «Βασιλεύ,» έλεγεν ό Βάουμγέρτεν, τού οποίου 
τό κηρίον είχε σβύσει ό άνεμος, «δότεμε τούλάχις-ον 
τήν άδειαν νά φέρω καμμίαν εικοσαριάν άπό τούς 
σωματοφύλακας Σας.»

— «Ας έμβώμεν,» άπεκρίθη ό βασιλεύς μέ φωνήν 
έντονον, σταθείς παρά τήν θύραν τής μεγάλης αιθού
σης· β καί σύ , θυρωρέ , άνοιξε άμέσως αύτήν τήν 
θύραν. » Τήν έκρουσε μέ τόν πόδα του, καί ό κρότος, 
έπαναλ,ηφθεϊς άπό τού θόλου τήν ηχώ, άντήχησεν εις 
τόν πρόδομον ώς βολή τηλεβόλου.

Αλλ’ ό θυρωρός τοσούτον έ'τρεμεν, ώστε τό κλει
δών έκτύπα τήν κλειδαριάν χωρίς νά κατορθώση νά 
τό έμβάλη.— «Παλαιός ςφατιώτης, καί νά τρέμη !» 
είπεν ό Κάρολος άνασηκώσας τούς ώμους του. αΕλα, 
κόμη, άνοιξέ μας αύτήν την θύραν.»

— «Βασιλεύ!» άπεκρίθη όπισθοχωρήσας ό κόμης· 
«άς μέ προστάξη ή Μεγαλειότης Σας νά υπάγω έμ- 
πιος τού στομίου δανικού ή γερμανικού τηλεβόλου , 
καϊ προθύμως υπακούω· άλλά θέλετε νά καταφρονήσω 
τόν αόην !»

0 βασιλεύς ήρπασε τό κλειδών άπό τάς χείρας 
τού θυρωρού.

— β Βλέπω, » είπε περιφρονητικώς , « ότι έγώ
μόνος πρέπει νά τήνάνοίζω.» Καϊ πρίν προφθάσωσι 
νά τόν έμποδίσωσιν οί άκόλουθοί του, ήνοιξε τήν 
δρυοπαγή χονδρήν θύραν, καί έμβήκεν εις τήν μεγάλην 
αίθουσαν, είπών α Μέ τήν βοήθειαν τού Θεού. » Οί 
τρεις του οπαδοί, όρμιόμενοι μάλλον άπό περιέργειαν 
ίσχυροτέραν άπό τόν φόβον , καϊ έντρεπόμενοι ίσως 
νά έγκαταλείψώσι τόν βασιλέα των, έμβήκαν μετ’ 
αύτού.

ίΐ μεγάλη αίθουσα έφωτίζετο άπό πλήθος λαμ
πάδων. Μαύρα περίρραπτα κατείχαν τήν θέσιν τών 
προηγουμένων έφ’ ών ήσαν ζωγραφισμέναι άνθρώπων 
εικόνες. Από τήν μίαν έως τήν άλλην άκοαν τών 
τν.γων εχ,ρεααντο ως πάντοτε κχτα ταζιν, σηααιαι 
γερμανικαί, δανικαϊ ή ρωσικαί, τρόπαια τών στρα
τιωτών τού Γουστάβου-Α,δόλφου. Εν τώ μέσω δέ 
αύτών ήσαν σημαΐαι σουηδικαί , σκεπασμέναι μέ 
πένθιμα υφάσματα.

Μέγα πλήθος άνθρώπων έκάθηντοέπί τών σκαμ.νίων. 
Αί τέσσαρεςΤάςεις τού Κράτους, ή τών εύγενών, ή τών 
κληρικών, ή μέση τάξις καϊ ητών χωρικών, κατείχαν 
έκάς-η τήν ιδίαν θέσιν όλοι έφόρουν μαύρα· καϊ τό 
σμήνος έκείνο τών ανθρωπίνων ποοσώπων τά όποια 
έφαίνοντο φωτεινά έν τώ μέσω μελαίνων περιπετασμά- 
των καί ένδυμάτων, έθάμβοναν τοιουτοτρόπως τούς

οφθαλμούς , ώστε κανείς άπό τούς τέσσαρας αύτό- 
πτας τής σκηνής έκείνης δέν κατώρθωσε νά άναγνω- 
ρίση μεταξύ τοσούτου πλήθους, οΰτ’έν πρόσωπόν γνώ
ριμον. Ούτω καί τών δραμ.άτων οί ύποκριταί, παρι- 
στάμενοι ένώπιον πολυαρίθμου άκροατηρίου , δεν 
βλέπουσιν εϊμή σωρόν συγκεχυμένον, χωρίς νά δια- 
κοίνωσιν οί όφθαλμ.οί των κανέν άτομον.

Επί τού υψηλού θρόνου οθεν ό βασσιλεύς συνείθιζε 
ν’άγορεύη έπί συνελεύσεως, είδον πτώμα καθημαγμέ- 
νον, φέρον τής βασιλείας τά έμβλήματα. Εκ δεξιών, 
παιδίον ορθόν καί μέ διάδημα έπί κεφαλής, έκοάτει 

σκήπτρον εις τήν χεΐρα· πρός άριστεοάν, άνθρωπός τις 
ηλικιωμένος, ή μάλλον άλλο φάντασμα, ές-ηρίζετο έπί 
τού θρόνου. Εφόρει τόν έπίσημον μανδύαν τών πα
λαιών Κυβερνητών τής Σουηδίας, πρίν κατασταθή 
βασιλείαν άπό τόν βάζαν. Κατέναντι τού θρόνου, 
πολλοί αύστηρού καί εμβριθούς ήθους, φορούντες μέ- 
λανας έπενδύτας ποδήρεις, καί φαινόμενοι δικασταί, 
έκάθηντο ένώπιον τραπέζης , έφ’ ής έκειντο μεγάλα 
βιβλία καί περγαμηναί. Μεταξύ δέ τού θρόνου καί 
τών καθησμάτων τής συνελεύσεως ύπήρχε κορμός 
σκεπασμένος μέ μαύρον ύφασμα,καί πέλεκυς παρ’αύτώ.

Ούδεϊς έκ τών συγκροτούντων την ύπεράν- 
θρωπον εκείνην όμηγυριν δεν έδειξεν ότι παρετή- 
;ησε τήν παρουσίαν τού Καρόλου καί τών τριών 
άκολούθων του. Οταν εΐσήλθαν , δέν ήκουσαν έν 
πρώτοις εϊμή ψιθυρισμούς συγκεχυμένους, χωρίς νά 
έννοήσωσιν ούτε λέξιν. Μετά ταύτα ό πρεσβύτερος 
τών μελανειμόνων δικαστών, έκεΐνος όστις έφαίνετο 
ότι έξεπλήρου προέδρου καθήκοντα, ήγέρθη καί έκτύ- 
πησε τρίς μέ τήν χεΐρα βιβλίον μέγιστον άνεωγ- 
μένον καί παρευθύς έγένετο σιωπή. Γνέοι τινές ευει
δείς, πλουσίως ένδεδυμένοι , μέ τάς χείρας δεδε- 
μένας όπισθάγκωνα, εϊσήλθον εις τήν αίθουσαν διά 
θύρας άντικειμέ-,ης εις έκείνην την όποιαν ήνοιξε 
Κάρολος ό ΙΑ'. Εοάδιζον μέ κεφαλήν άνυψωμένην 
καϊ μέ βλέμμα άτάραχον. όπισθεν αύτών άνθρωπός 
τις ρωμαλέος , φορών ίμάτιον έκ δέρματος ψαρού , 
έκράτει τάς άκρας τών σχοινιών δι ών ήσαν δεδεμέναι 
αί χεΐρές των. ό βαδίζων πρώτος, όστις έφαίνετο ό 
έγκριτώτερος τών αιχμαλώτων, έστάθη έν τώ μέσω 
τής αιθούσης , προ τού κορμού, καϊ τόν παρετή- 
ρησε μέ ύπερήφανον καταφρόνησιν. Ταυτοχρόνως, τό 
πτώμα έφάνη σπασμωδικώς συνταραχθέν, καϊ αίμα 
ζεστόν καϊ κόκκινον έτρεζεν άπό τήν πληγήν του. 
0 νέος έγονάτισε, έπρότεινε τήν κεφαλήν· ό πέλεκυς 
ήκτινοβόλησεν εϊς τόν άέρα, καί κατέπεσεν έν άκαρεϊ 
μετά κρότου* τό αίμα έρευσε ποταμηδόν έπί τού 
βήματος καί άνεμίχθη μέ τό τού πτώματος· ή δέ 
κεφαλή, άναπηδήσασα πολλάκις έπί τού κοκκινίσαν- 
τος έδάφους, έκύλισε μέχρι τών ποδών τού Καρόλου 
καί τόν ήμάτωσε.

Μέχρι τής στιγμής έκείνης τό θάμβος δέν τόν είχε 
συγχωρήσ ει νά όμιλήση· άλλ’ όταν είδε τό φρικτόν 
έκείνο θέαμα, « έλύθη ό δεσμός τήςγλώττης αύτού, » 
έπροχώρησεν ολίγον πρός τό βήμα , και αποταθείς 
πρός τό φάντασμα τό φορούν τόν έπίσημον μανδύαν 
τών Κυβερνητών, έπρόφερε θαρραλέως τό γνωστόν 
τούτο ρητόν· «Εί έκ τού Θεού ή, λάλησον εί δέ έκ, 
τού ετέρου, άφες ημάς έν ειρήνη. »

Τό φάντασμα άπεκρίθη βραδέως καί μέ τόνον 
φωνής έπίσημον « ΚΑΡΟΛΕ ΒΑΣΙΛΕΥ! τό αίμα 
τούτο δέν θέλει τρέξει έπί τής βασιλείας Σου ... (ή 
φωνή του έγεινεν ένταύθα όλιγώτερον εύκρινής) άλλά 
μετά πέντε βασιλείας. Συμφορά, συμφορά, συμφορά, 
εις τά αίμα τού Βάζα! »

Καί εύθύς ή μορφή τών πολυαρίθμων μελών τής 
τεραστείου έκείνης συνελεύσεως ήρχισε νά γίνεται 
όλιγώτερον ευδιάκριτος, καί οί άνθρωποι έφαίνοντο 
ώς σκιαϊ χρωματισμέναι· μετ’όλίγον δέ ήφανίσθησαν 
έξ ολοκλήρου· αί φαντασιώδεις λ,αμπάδες έσβέσθη- 
σαν, αί δέ τ,ού Καρόλου καϊ τών οπαδών του όέν 
έφεγγαν εϊμή τά παλαιά περίρραπτα, έλαφρώς σα- 
λευόμ.ενα άπό τόν άνεμον, ΐϊκούετο είσέτι, έπί τινα 
καιρόν, θόρυβος έναρμόνιος, τόν όποιον εις έκ τών 
μαρτύρων έσύγκρινε μέ τά ψιθύρισμα τού άνέμου 
σείοντος τά φύλλα, καί άλλος μέ τόν ήχον τόν όποιον 
έκβάλλουσιν αί χορδαί τής κιθάρας όταν κόπτωνται 
ένώ τανύονται. Ολοι δέ έβεβαίουν έκ συμφώνου ότι 
ή οπτασία διήρκεσε περί τά δέκα λεπτά.

Τά μαύρα περιπετάσματα, ή κοπεϊσα κεφαλή, τά 
κατακλύσαντα τό έδαφος αίματα, όλα ταύτα έγει- 
ναν άφαντα όμοΰ μέ τά φαν ιάσματα· τό πέόιλον 
μόνον τού Καρόλου διετήρησε τήν έρυθράν κηλίδα , 
ήτις μόνη ήρκει εϊς τό νά τόν άνενθυμίση τάς σκη- 
νάς τήςνυκτός έκείνης, έάν ποτέ δέν ήθελον έγχαρα- 
χθή καλώς εϊς τήν μνήμην του.

Επανελθών ό βασιλεύς εϊς τό δωμάτιόν του, έγραψε 
τήν έκθεσιν τών όσα είδε, τήν ύπέγραψαν οί άκό
λουθοί του, καϊ τήν υπέγραψε καϊ αύτός ό ίδιος. Μέ 
όλην δέ τήν προσοχήν τήν όποιαν κατέβαλον εϊς τό 
νά μή κοινολογηθή τό περιεχόμενον τής έκθέσεως 
ταύτης, έγεινε γνωστόν ζώντος έτι Καρόλου τού 
Ια’. Αυτή σώζεται καϊ σήμερον, καϊ κανείς άχρι 
τούδε δέν έφαντάσθη νά έξελέγξη αύτήν ώς ψευδή. 
Τό τέλος της είναι άξιον σημειώσεως· α Καϊ έάν, 
λέγει ό βασιλεύς, ό,τι έζέθεσα δέν είναι αύτόχρημα 
άλήθεια, άποβάλλω τήν έλπίδα μελλούσης εύτυχε- 
στέρας ζωής, τής όποιας κατέστην ίσως άξιος διά 
τινα άγαθά έργα, καί μάλιστα διά τόν περί την 
εύδαιμονίαν τού λαού μου άοκνον ζήλον μου, καί διά 
τήν ύπεράσπισιν τών συμφερόντων εϊς τήν θρησκείαν 
τών πατέρων μου. »

Εάν σήμερον ένθυμηθώμεν τόν θάνατον Γουστάβου 
τού Γ* καϊ τήν δίκην τού δολοφόνου του Αγκαρ 
στρόεμ, θέλομεν άνευρεϊ πολλήν ομοιότητα μεταξύ 
τού συμβεβηκότος τούτου καί τών περιστάσεων τής 
παραδόξου προφητείας.

0 άποκεφαλισθεϊς ένώπιον τής συνελεύσεως τών 
Τάξεων νέος έσήμαινε τόν Αγκαρστρόεμ·

Τό έστεμμένον πτώμα, Γουστάβον τόν Γ'·
Τό παιδίον , τόν υιόν καϊ διάδοχόν του , Γουστά- 

βον-Αδόλφον τόν Δ*.
Καϊ ό γέρων, έπί τέλους, τόν δούκα τής Σουδερ- 

μάνης, θειον Γουστάβου τού δ', χρηματίσαντα τό 
πρώτον μέν άντιβασιλέα, έπειτα δέ βασιλέα μετά 
τήν καθαίρεσιν τού άνεψιού του.

Ξ. Μ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΣΜΕΡΙΣΜΟΥ Η ΖΩΙΚΟΥ 
ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ.

Ο μαγνήτης έθεωρεϊτο έκπαλαι ώς φάρμακον άπό 
τούς Αιγυπτίους , τούς Πέρσας καί τούς ϊνόούς , οί- 
τινες έφερον αύτόν ώς περίαπτον ( χαϊμαλί) μόνον.
0 όέ Γαληνός καί Διοσκουρίδης έθεώρουν αύτόν ώς 
ϊδραγωγόν, διδόμενον έσωτερικώς. Εκ τών εφαρ
μογών τούτων, πλήν τών άλ,λων αύτού γ ρήσεων , 

,ο , , , η , /·'προεοησαν και εις τον ζωικόν μαγνητισμόν.
Ο Μέσμερος , ιατρός τής Σοαβίας έν Γερμανία, 

ένασχολούμενος εϊς τάς διά τού μαγνήτου θεραπείας, 
καί πειραθεϊς νά έξηγήση ταύτας διά τής έπιρροής 
τών άστέρων , θεωρείται καϊ είναι ό άρχηγός τού 
Μεσμερισμοΰ. Παραιτήσας δέ άκολούθως τόν μαγνή
την, κατέφυγεν εϊς τάς άνατρίψεις, παρακινηθείς, ώς 
λέγει, έκ τής γνώσεως τού ότι οί φυσικοί, όπως 
μαγνητίσωσι τόν σίδηρον, έπισύρουσιν άνωθεν τούτου 
τόν φυσικόν μαγνήτην, καϊ διά τής κινήσεως ταύτης 
άν/πτύσσονται τά τού βορείου καϊ νοτείου πόλου 
ρευστά· καϊ τό τοιούτον τού μαγνητισμού είδος 
έφάνη χρησιμεύον εϊς διάφορα νευρικά νοσήματα.

Καθόσον δ’άφορα τόν ζωικόν μαγνητισμόν, ό Μέσ
μερος έπρέσβευεν ότι , δι’ όλου τού άνθρωπίνου σώ
ματος, διαχωρεΐ λεπτόν τι ρενστόν, ώσπερ ό αιθήρ, 
θεωρών τούτο όμοιον μέ τό ηλεκτρικόν ρευστόν. Εόό- 
ξαζε προσέτι ότι τό παθαίνεσθαι τινά μαγνητικώς 
έκφαίνεται περισσότερον έπί τής νοσεράς καταστα- 
σεως τού άνθρώπου, ήττον ένόεικνύμενον εϊς τήν 
ύγειά κατάστασιν.

Ποοτιθεμενοι νά δώσωμεν μόνον γενικήν τινα ιδέαν 
περί τού ζωικού μαγνητισμού , καϊ παραλείποντες 
τάς πλείστας αύτού θαυματουργούς ένεργείας, έμ- 
βαίνομεν εις αύτήν τού πράγματος τήν έκθεσιν.

Κατά τόν Μέσμτρον . έκαστος άνθρωπος δύναται 
νά μαγνητίση έτερον, άρκει, ώς λέγει, νά έχη ό μα- 
γνητιστής τάς άκολούθους ιδιότητας·

α’. 0 μαγνητιστής άπαιτεΐται νά έχη τινά
διάθεσιν πρός τόν μαγνητισμόν, καί πίστιν άκρά-
δαντον εϊς τάς ένεργείας αύτού·

, , , 1 ~ , V ' rΒ. Να υπέρτερη τον μαγνητι,ομενον κατα τε
τήν διανοητικήν άνάπτυζίν καί τά τής φύσεως πλεο
νεκτήματα , τούτέστιν άν ό μαγνητιζόμενος ήναι 
πεπαιδευμένος, πλούσιος, ώραΐος, ό μαγνητιστής έτι 
περισσότερον πλήν τούτων ό Μέσμερος προσθέτει 
ότι αί γυναίκες , εϊς άς τό νευρικόν σύστημα είναι 
μάλλον άνεπτυγμένον, μαγνητίζονται εύκολώτερον ή 
οί άνδρες.

ϊδού δέ τίνι τρόπω ό Μέσμερος έμαγνήτιζεν. ό 
μέλλων νά μαγνητισθή καθήζεται άντικρυς τού μα- 
γνητιστού, όστις έγ^ίζει τά γόνατα καϊ τά άκρα 
τών δακτύλων τών ποδών του πρός τά τού άλλου. 
Λαιχβάνων έπειτα ό μ.αγνητιστής τά άκρα τών δα
κτύλων τής χειρός κρατεί αύτά, έως άν ϊσορροπήση ή 
θερμοκρασία άμφοτ^ρων. Φέρει άκολούθως τούς δακτύ
λους εϊς τούς ώμους, καταβιβάζει αύτούς έπειτα, τήν 
τών νεύοων άκολουθών διεύθυνσιν , καί φθάσας εϊς 
τά άκ:α άνυψοΐ τάς χεϊράς του, καί έπιστρέφει*πάλιν 
εις τό αύτό μέρος. Τό αύτό πράττει ό μαγνητις-ής 
καί εϊς τά κάτω άκρα τού σώματος. Τών κινήσεων
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τούτων πολλάκις έπαναληφθεισών, φέρει ό μαγνη- 
τιστής τάς χεϊράςτου είς τό έπιγάστριον τοΰ μαγνη- 
τιζοαένον. Τούτων γενομένων, άρχοντα·, τά ακόλουθα 
νά φαίνωνται συμπτώματα.

0 μαγνητιζόμενος άνασκορδιναται, καταφέρεται 
εις ύπνον, ή έμφυτος του σώματος θερμότης αύξεται,' 
τό πρόσωπον αύτοΰ γίνεται έρυθρότερον, καί τό δέρμα 
του νωτίζεται· και ταϋτα μέν, αν ό μαγνητίτης 
μετρίως έπενεργήση· άν δέ εις άνώτεοον βαθμόν, ό 
μαγνητιζόμενος βυθίζεται εις ύπνον βαθύτατον, άναι- 
σθητεΐ εις τάς εκτός αύτοΰ ένεργείας, ούδεμίαν πλέον 
έχων κοινωνίαν με τά εκτός αύτοΰ γινόμενα, καί 
ούτω διακείμενος άγεται καί φέρεται κατά την θέ- 
λησιν τοΰ μαγνητιστοΰ, δστις καί μόνος δύναται νά 
επαναφέρη αύτόν εις έγρηγορον, επιθέτων τήν χεΐρά 
του είς τά έπιγάστριον τοΰ μαγνητιζομένου , ένθα , 
λέγει, συλλέγεται, ώς εις λουγδουνικήν λάγηνον, τό 
μαγνητικόν ρευφόν. Αφού τοιουτοτρόπως άποκοιμίσγ 
και έγείρη αύθις τό μαγνητιζόμενου πολλάκις, άφοΰ 
έν άλλαις λέξεσι συνειθίστι καί έξοικειώση αύτόν μέ 
τόν μαγνητισμόν, τότε έρωτα τόν μαγνητιζόμενου 
περί ούτίνος θέλει, λόγου χάριν περί τής όποιας 
πάσχει, άν τυχόν νοσή , νόσου καί τοΰ καταλλήλου 
προς θεραπείαν του φαρμάκου, ή περί τίνος μακράν 
αύτοΰ πραττομένου συμβάντος , ούχί δέ καί, ώς θέ- 
λουσί τινες, καί περί των μελλόντων γενήσεσθαι, καί 
ό μαγνητιζόμενος άποκρίνεται.

ίΐ διεγειρομένη μαγνητική ή νευρική ατμόσφαιρα 
έπιρρεάζει μόνον τόν τε μαγνητιστήν καί μαγνητι
ζόμενου, διότι πας άλλος έρωτών ούδεμίαν λαμ
βάνει άπάντησιν. Συγχέονται λοιπόν άμφότεροι , 
ούτως εϊπείν , είς την όποιαν εύρίσκονται νευρικήν 
άτμ.οσφαιραν, καί ό',τι μόνον ό μαγνητιςής επιθυμεί, 
τούτο και ό μαγνητιζόμενος πράττει. Εν ένί λόγω 
ό μαγνητιζόμενος καθίσταται αιχμάλωτος τοΰ μα- 
γνητιστοΰ.

Αν καί ή έξήγησις τοΰ ζωϊκοΰ μαγνητισμού συν
δέεται μέ πολλάς δυσκολίας, μεταφυσικής καταν- 
τώσης τής λύσεως , μολαταύτα ένομίσαμεν καλόν 
νά ρίψωμεν έν τω μέσω συμπεράσματα τινά, άρχάς 
τινάς, σχετιζομένας πρός τό πράγμα.

Ο ύπνος, ώς γνωστόν , προκαλεΐται διά πολλών 
φυσικών μέσων, ώς διά τοΰ οπίου, πρός δε καί διά 
τών κατά σάρκα έντρίψεων. Πολλοί δέ τών ανθρώ
πων είναι διατεθειμένοι νά όμιλώσι καθ’ ύπνον· οί 
ύπνοβάται πράττουσι ύπνώττοντες έντελέστερον τά 
εαυτών έργα ή έγρηγοροΰντες. Ειδον δέ καί υπνο
βάτην, δστις, κατά τόν παροξυσμόν τής ύπνοβασίας 
του, προέλεγε τινά πράγματα. Υπάρχει δέ ό τοιοΰτος 
σήμερον στρατιώτης τής γραμμής. Τούτων δοθέντων, 
τά λοιπά τοΰ μαγνητισμού φαινόμενα παρέπονται· 
και δυνάμεθα νά είπωμεν οτι, έν τοιαύτη καταςτίσει,
' συγηεντρουμένη έν έαυτή, καί μή παρεμπο-
όιζομένη ύπό τών έξωθεν αισθητών δντων, άναλαμ- 
βάνουσα δλην αύτής τήν ένεργητικότητα καί έντασιν 
όιορα βαθύτερου καί εύκρινέστερον τά γιγνόμενα καί 
γενησόμενα , ώς ό οφθαλμός είς άνέφελον ορίζοντα.

Ε ύ άγγελος.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ.
’Αθήνα·., τή 28 Μαρτίου 1849.

Άνερρίφθω κύβος. — ’Ιούλιος Καϊσαρ. — Κάρολος 
’Αλβέρτος καί Ιταλία. —Αύατρία. —. Βενδιγραίτζ καί 
Ούγγαρ’α. — Μπέμ καί Τρασιλβανία.— Γερμανία καί 
Ρωσσίι. — ’Ανατολή.— 'Ελ>άς. —Ή ’Άνοιξις.—Θά

νατος καί 'Υμέναιος.— Δάκρυα επικήδεια καί άνθη νυμ
φικά. — Ό ποιητής καί ή μελλόνυμφος.— 'Κ ΚΕ'. Μαρ
τίου. — 'Η άπιστος σύζυγος. — Ή φρικώδης άπανη.

Aiea jacta eat' ' Αχίρρίφθω χύβος'. Τοιαΰτα 
έπεφώνησεν ό Ιούλιος Καϊσαρ, δταν, διστάσας πρός 
στιγμήν, άπεφάσισε νά διαβή τόν Ρουβίκωνα ποτα
μόν διά νά είσπέση είς τήν ‘Ρώμην τούς έχθρούς του 
τιμωρήσων. Επρόκειτο τότε δι’ αύτών περί τών 
όλων, διά τούτο, a ώς ήλθεν έπί τόν όρίζοντα ... καί 
ι λογισμός, λέγει ό Πλούταρχος, αύτόν εΐσήει μάλ- 
α λον έγγίζοντα τω δεινώ καί περιφερόμενου τω με- 
a γέθει τών τολμωμένων, έσχετο δρόμου ... Τέλος 
a δέ μετά θυμού τίνος, ώσπερ άφείς εαυτόν έκ τοΰ 
a λογισμού πρός τό μέλλον, καί τούτο δή τό κοινόν 
a τοΐς είς τύχας έμβαίνουσιν απόρους καί τόλμας 
a προοιμίου ύπειπών a Ανερρίφθω κύβος. D ώρμησε 
a πρός τήν διάβασιν ... »

Καί ή παρούσα κατάστασις τών λαών τοιαύτην 
τινά περίστασιν άκμήν καί αί μόρισμοι έκεΐναι λέ
ξεις a άνερρίφθω κύβος· » άς ό Ααμαρτίνος προφη- 
τικώς πως άπό τοΰ βουλευτικού βήματος έρριψεν, 
έγένοντο, ούτως είπεϊν, τά σύνθημα καί τό έμβλημα 
τής παρούσης έποχής.

Σοβαρά καί μεγάλη εποχή !
Από ενός ήδη έτους οί λαοί άναρρίπτουσιν άλλη- 

λοδιαδόχως τούς κύβους, καί όμως αύδείς αύτών 
δύναται νά είπή, ώς ό Καϊσαρ, οτι α έν ήμέραις εξή
κοντα πάσης άναιμωτί τής Ιταλίας κύριος έγένετο· β 
διότι τά πάντα έσαλεύθησαν έκ βάθρων καί ούδέν νέον 
έθεμελιώθη ... άδηλον δέ τά μέλλον καί άόριστον.

Καί ό Κάρολος Αλβέρτος, βασιλεύς τής Σαρδηνίας, 
άναγκασθείς ύπό τής βουλής τοΰ έθνους του νά δρά- 
ξγ τά δπλα κατά τής Αύστρίας, άπεϊπε τήν 10 ή 
12 μαρτίου (έ. ν.) εις τόν στρατάρχην ‘Ραδέσκην 
την ανακωχήν, αλλά μόλις συνεκροτηθησαν δύω μά- 
χαι, τοΰ ‘Ραδέσκη είσπεσόντος είς τό Σαρδικόν έδα
φος, καί ό στρατός τών Πεδεμοντίων ήττήθη, καί 
ούτοι μέν ήναγκάσθησαν νά δεχθώσι τάς έπιβληθεΐ- 
σας αύτοϊς ύπό τοΰ γηραιοΰ στρατάρχου, ένώπιον 
τής πρωτευούσης της καί τοΰ Ταυρίνου, συνθήκας, 
ό δέ Κάρολος Αλβέρτος ν’ άποθέση τήν ^βασιλικήν 
αρχήν ύπέρ τοΰ υιού του, δουκός τής Σαβοΐας καί νά 
φύγη μακράν, εις τήν Πορτογαλλίαν.

0 κτύπος ούτος βεβαίως δύναται νά έχη πολλήν 
ροπήν είς τάς τύχας τών νεωσυσταθεισών δημοκρα
τιών τής ‘Ρώμης καί Τοσκάνης· τής δέ Λομ.βαρδίας 
νέας συλλαβούσης έλπίδας άπελευθερώσεως, ίσως άπε- 
φασίσθη ή τύχη 1 ίσως δέ καί αί ελπίδες αύται μα- 
ταιωθώσιν έπί πολύν χρόνον.

Είς Αύστρίαν δέ, ένώ ή Εθνοσυνέλευσις τοΰ Κρεμ- 
σήρ μακράς ήργάζετο λογομαχίας περί τής κυριαρ
χίας τοΰ λαού καί τών θεμελιωδών τοΰ αύστριακοΰ 
λαού δικαιωμάτων, ό Αύτοκράτωρ αίφνης διαλύει 
αύτήν καί χορηγεί οίκοθεν Σύνταγμα.

a II Εθνοσυνέλευσις, εϊπεν ό Αύτοκράτωρ έν τή 
προκηρύξει του, αντί τοΰ νά φροντίση νά τελειώση 
ταχύτατα τόν θεμελειώδη τής αύτοκρατορίας νόμον, 
έδαπάνα τόν χρόνον αύτής είς άνωφελείς καί ματαίας 
συζητήσεις , ύποθάλπουσα τοιουτοτρόπως τήν έπα- 
ναστατικήν τών έπικρατειών μας κατάστασιν, ήτις 
ήδύνατο έπί τέλους νά προξενήση τόν όλεθρον τών 
λαών τής Αύτοκρατορίας μας. Εγνωμεν δέ, τήν μέν 
ταραχοποιόν έκείνην Συνέλευσιν νά διαλύσωμεν, εις 
δέ τούς λαούς μας νά χωρηγήσωμεν ημείς αύτοί 
Σύνταγμα, σύμφωνον μέ τάς άνάγκα καί τάς έπι 
θυμίας του. »

Καίτό Σύνταγμα έδόθη, η δέ Συνέλευσις διελύθη, 
συλληφθέντων και πολλών έκ τών άντιπροσώπων, 
κατά τών οποίων ύπήρχον ύποψίαι ένοχοποιήσεως, 
εις τήν τελευταίαν έπανάστασιν τής Βιέννης.

Ο μεταξύ Αύστρίας καί Ούγγρων πόλεμ.ος έξα- 
κολουθεΐ πεισματώδης, και μέχρι τίνος μέν νικηφο- 
ροΰντες έφαίνοντο οί Αύστριακοί· άλλ έτράπησαν 
έπειτα αί τύχαι τοΰ πολέμου, καί οί Ού'γγροι πολ
λάς ελαβον νικάς κατά τών πολεμίων.

Ο αήττητος μ-έχρι τινός καί ώμώς τής Πράγας 
καί Βιέννης νικητής, ό Βινδιγραίτζ, ήναγκάσθη δίς 
νά τραπή είς φυγήν ένώπιον τών όρεσειβίων πολεμι
στών τής Ούγγαρίας καί ό λελωβημένην έχων τήν 
χεϊρα ήδη Ούγγρος στρατηγός Μπέμ καί τούς Αύ- 
στριακούς κατέλαβεν έν Τρασιλβανία, τάς δύω άλοΰ; 
αύτής πόωτευούσας καί τήν έτέραν είς διαρπαγήν 
καί είς πΰρ παροδούς, καί τόν ‘Ρωσσικόν στρατόν 
έτρεψεν είς φυγήν. Οί ‘Ρώσοι θέλουν συγκεντρωθή 
καί ώρμήσει βεβαίως ίσχυρώτεροι εις Τρασυλβανίαν 
διά νά έκδικήσωσι τήν ήτταν των, καί άν ώς δέ? 
άμφιβάλλεται, νικηθούν αί Ούγγρικαί φάλαγγες, τις 
δέν προβλέπει, οποία περιμένει καταστροφή τήν 
καλήν έκείνην χώραν, γενησομένην παλαίστραν πει
σματώδους καί καταστρεπτικού πολέμου.

Καθ’ άς έχομεν τελευταίας ειδήσεις, φαίνεται 
ότι έπίκειται πόλεμος καί μ.εταξύ τής ‘Ρωσίας καί 
άπάσης τής Γερμανίας· τοιαύτη λέγεται ότι διεδη- 
λώθη κήρυξις άπό τής έν Φραγκφόρτη συνεδριαζούσης 
είσέτι Γερμανικής Εθνοσυνελεύσεως· ώστε τά πάντα 
προαγγέλλουσιν ήδη έπικείμενον γενικόν τινα πόλε
μον, τόν όποιον φαίνεται άδύνατον ν' άποφύγη ή 
πολυτάραχος Εύρώπη. σ Πάθη γάρ αντίπαλα, κα· 
βίαια κατέχει κινήματα πάντα τόπον r κατά τόν 
πλουταρχικόν δη τούτο.

Η δέ Ανατολή; Ενταύθα φαίνονται διεσκεδασμένα 
κατά τό παρόν τά συμπυκνωθέντα πρό μικρού νέφη. 
Τής Δύσεως τά συμβάντα θέλουν άντιπερισπάσει τάς 
έγερθείσας δυσκολίας. Η δέ λύσις τοΰ ανατολικού 
ζητήματος δέν έπέστη είσέτι, καί τό ώραϊον τούτο 
τής Εύρώπης μέρος θέλει μείνει άτάραχον βεβαίως, 
διά νά δυνηθή νά προβή είς τό στάδιον τοΰ πολι
τισμού, είς 8 πρό ολίγου είσήλθε.

Προμαντεύομεν τούτο καί διά τήν Τουρκίαν καί

διά τήν Ελλάδα, διότι εις μέν τήν Τουρκίαν εύρεθέν- 
των άντικρυ τών δύω στοιχείων, τοΰ τής προόδου 
καί τοΰ τής στασιμότητος, ένίκησε τό πρώτον, έν 
δέ τή Ελλάδισοβαρά έλήφθησαν έσχάτωςμ/τρακατά 
τής άταξίας καί κακουργίας, η σύστασις τής διοι
κητικής αστυνομίας έν Αθήναις καί Πειραιεϊ, καί ή 
κατά τών ληστών δραστήρια καί έπιτυχής καταδίω
ξή, ώστε άπό τοΰδε δυνάμεθα νά άναγγείλωμεν είς 
πάντας, ότι καί άσφάλεια έντελής καί ήσυχία αδιά
σειστος θέλει έπικοατήσει είς τήν προσφιλή ταύτην 
τών Θεών χώραν.

Ναι, είναι προσφιλής ή Ελληνίς χώρα είς τούς 
αρχαίους θεούς της, άλλα φοβούμαι μή αί θεαί 
αύτής τήν έχουσι δι’ οργής , διότι καί αί Μούσαι 
καί αί Χάριτες καί ή Αφροδίτη άπόδημοι αύτής 
διάγουσιν, ώς μή θέλουσαι τήν παλαιάν αύτών 
νά άναγνωρίσωσι πατρίδα είς τήν παροΰσαν . . . . 
αλλά καί αύτή ή περικαλλής Θεά τής Ανοίξεως, ή 
πιστή αείποτε φίλη τής Ελλάδος βραδυποροΰσα καί 
οίωνεί ακόυσα έφέτος προβαίνει, ί’ΐργισθη άραγε διότι 
ό αδελφός της Χειμών δρυμύ είδε έπί τήν Αττικήν 
έμπλήσας καί τά όρη καί τάς πεδιάδας αύτής
χιόνος;

Επεθυμοΰμεν, τή άληθεία, άν καί διά τοΰ ασθε
νούς καί ήκιστα ποιητικού καλάμου μας, νά περι- 
γράψωμεν τάς άφάτους καλλονάς τής ελληνικής 
άνοίξεως, τής τοσοΰτον τερπνής, άλλα τόν ήλιον ζο
φερά καλύπτουσι νέφη, μόλις ήδη σταγόνας τινάς 
κομίσαντα ζωηφόρου ύετοΰ, καί άνεμοι άπαρκτίαι 
βοΐζουσιν έπί τοΰ πόντου ... καλύπτει μέν χλόη τάς 
πεδιάδας, άλλ’ έλλείπουσιν αί όσμαί καί αί αύραι 
τής άνοίξεως, καί έπί τών δένδρων βραδέως άναθάλ-
λουσι τά νεογνά φύλλα ...

I ίναι δυνατόν τά πάντα νά μεταβληθοΰν έν Ελ
λάδι τοσοΰτον! καί ή άνθρωποι καί ή φύσις.

ύς καίαύτόςό Θεός Ερως πτερόεις φεύγει τήν προσ
φιλή πατρίδα του, καί άν έλθη ποτέ έν αύτγ, έρχε
ται έκφυλος καί παροδικός.

Τά Έχχα καί αί ίΙ]μίξ>αι δέν δύνανται, ούαί! 
νάτύχωσι σήμερον άντικειμένου τοιούτου, καί μό>ις 
είς τόν βωμόν τοΰ Υμεναίου ενίοτε άνθη τινά έχουν 
νά ρίψωσι, καί έτι συχνότερα δάκρυα έπί τοΰ τά
φου άνδρός τινός ή γυναικός Ελληνίδος διάσημων.

Ανήρ ένάρετος καί αδέκαστος , ό Κλονάρης, 
Γερουσιαστής ανεξάρτητος, καί Πρόεδρος τοΰ Αρείου 
Πάγου δέκα εξ έτη, άπεβίωσε πρό τινων ημερών άπό 
αίφνίδιον θάνατον, καί έπί τοΰ τάφου αύτοΰ απήγ
γειλε λόγον σύντομον καί εύφραδή αρχαίος του συ
νάδελφός καί φίλος, ό αντιπρόεδρος τοΰ Αρείου 
Πάγου Κ. Πολυζωΐδης. Πρό αύτοΰ δέ μετέβη είς 
ούρανόν, γυνή προσφιλής^είς τήν Ελλάδα,ή χήρα αει
μνήστου άνδρός, τοΰ ήρωος τοΰ Σέκου Γεωργίου τοΰ 
Ολυμπίου.

Αλλ’ ό f μέναιος '. ίΐ! τούτου τά έργα είναι τοϊς 
πάσιν αρεστά, έκτος τοΐς Ζακυνθίοις, οΐτινες διαμαρ
τύρονται διά τών έφημερίδων των, διότι Ελληνες έξ 
Ελλάδος άφαιροΰσιν αύτοϊς τάς Ζακυνθίους Ελληνί- 
δας , ώς νά μετέβαινον αύται είς ξένην γήν , ώς'νά 
μήν έκήρυττον οί ίδιοι, οτι Επτάνησος καί Ελλάς 
είναι άχώριφοι καί προσφιλείς άδελφαί ! Καί μή είναι
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εις τόν έξώστην, εις τον όποιον υπήρχε Ούρα φέ
ρουσα εις τόν κοιτώνα τής γυναικός , συντρίβει τήν

οί νύμφιοι έκ τών τυχόντων; 
αύτών άνθη δεν δρέπουσι ποιητικαί χεΐρες ; 
Σολωμοϋ τήν πατρίδα έπεσκέφθη έτερος έξοχος ποιη
τής, και έκ τών κήπων της έξελέξατο έν ρόδον εύ- 
ανθές, μίαν νεάνιδα μειδιάσασαν ήδύ τω όρίζοντι 
τών Αθηνών, ό δέ μελλόνυμφος τίνα μέν δέν τη, 
προητοίμασε υποδοχήν, τίνα δέ τέρύιν; Τά κασεμε- 
ρία , ό χρυσός, οί άδάμαντες, τά μ.ΰρα, οί τάπητες 
τής Ασίας έχύθησαν αφειδώς εις τούς πόδας τής 
Νύμφης, καί η διάπυρος καί ποιητική καρδία του 
νυμφίου διεχύθη ολη εις μελωδίας. Εύτυχής ό 
ποιητής ! εύτυχής καί ή κόρη !

Αλλ’ ήδη καιρός νά μεταβώμεν εις πεζικώτερα 
αντικείμενα. Ιδού πρώτην φοράν άπό τινων μηνών, 
δεν έχομεν ν’ άναγγείλωμεν μηνιαίαν υπουργικήν 
τροποποίησιν, ήτις βεβαίως ήθελε συμβή, άν δεν έμε- 
σολάβουν αί άγιαι αύται ήμέραι, καί μάλιστα ή 
μεγάλη τής Ελλάδος εορτή τής 25 ΜΑΡΤΙΟΥ.

Η ήμερα αύτη έωρτάσθη ώς τό σύνηθες μετά 
μ,εγάλης παρατάξεως. ό προσφιλής ημών Αναξ μετά 
τής χαριτοβρύτου βασιλίσσης μας, τήν εθνικήν άμφό- 
τεροι ήμφιεσμένοι ενδυμασίαν, έπί άμάξης χρυσο
στόλιστου καί συρόμενης υπό έξ ίππων, προσήλθον 
άπό πρωίας εις τόν Ναόν ίν’άκούσωσι τήν δοξολο
γίαν. Εξ έτεραι ά'μαξαι τάς κυρίας τής αύλής καί 
τούς ύπασπιστάς φέρουσαι, έπορεύοντο όπισθεν, ήν 
δέ εκατέρωθεν τής όδοϋ παρατεταγμένος στρατός 
καί μουσική· εις δε τήν είσοδον τής πλατείας τοϋ 
Συντάγματος άψίς ήγείρετο θριαμβευτική μέ κλάδους 
μύρτου καί φοινίκων κεκοσμημένη, καί διαφόρους 
φέρουσα έπιγραφάς, ύπό τήν οποίαν ή βασιλική συν
οδεία διέβη. Μετά τό τέλος τής δοξολογίας, τό βα
σιλικόν ζεύγος έπέστρεψεν εις τ’άνάκτορα ύπό ένθου- 
σιωδών ποοπομπευόμενον ζητογραυγών, καί ό ςφατός 
συμποσούμενος εις άνδρας ύπέρτούς χιλίους, συνάμα 
τώ ίππικώ καί τω πυροβολικώ, παρήλλαξεν ένώπιον 
τών ανακτόρων.

Αν καί ή ήμερα ήτο ζοφερά καί κατηφής, πολύς 
ό'μως ήν ό περινοστών όχλος, την έθνικήν ταύτην 
ημέραν πανηγυρίζων, άλλ’άνευ ένθουσιασμοΰ ...

Καί ταΰτα μέν περί τής μικρας μας Ελλάδος. 
Περί δέ Γαλλίας ούδέν ήθέλομεν έχει τάν φοράν 
ταύτην νά είπωμεν, διότι ήδη αύτοΰ τά πάντα ήσυ- 
χάζουσι καί τήν τακτικήν έλαβον πορείαν, άν εις 
τάς έφημερίδας αύτής δεν άνεγινώσκομεν τραγικώ- 
τατόντι συμβάν, δπερ καί ήμεϊς θέλομεν διηγηθή 
χάριν τών αναγνωστών μας.

Σύζυγός τις πρό καιρού ίσχυράς είχε συλλάβει 
ύπονοίας περί τής πίστεως τής γυναικός του, άν καί 
τεσσαρακοντούτιδος καί μητρός τεσσάρων τέκνων. 
Αιά νά βεβαιωθή δέ, άν ήσαν άληθεϊς αί ύπούίαι του, 
καταφεύγει εις τό σύνηθες παρά τοϊς προδιδομένοις 
συζύγοις στρατήγημα. Μια ήμερα, αναγγέλλει ότι 
ύπόθεσίς του τις τόν καλεΐ διά τινας ημέρας έκτος 
τών Παρισίων καί τήν αύτήν εσπέραν αναχωρεί.

Ερχεται ή εσπέρα καί ό σύζυγος λείπει· ή δέ 
κυρία μένει έλεύθερος. Αλλά περί τά μεσονύκτιον 
αίφνης η Ούρα τοϋ κοιτώνός της κρούει, καί ό κρούων 
είναι ό σύζυγος, τώ όποίω δέν ανοίγεται. Τότε, 
έ'χων ούτος μεθ’έαυτού καί δύω του αδελφούς, τρέχει

1 ύραν καί εισέρχεται ... Ο έραστής ήτο μετά τής 
γυναικός τού δυστυχούς συζύγου ... Τί συνέβη εις 
τόν κοιτώνα τούτον ούδείς γνωρίζει,Ιάλλά δύο πυρο
βολισμοί ήκούσθησαν, καί μετά ταϋτα έξέρχεται 
παράφορος καί πληγωμένος ό άνήρ διά νά είδοποιήση 
καί άλλους. Εν τούτοις ή γυνή, ήτις εις τήν σκηνήν 
ταύτην προσεποιήθη τήν λειποθυμημένην, δραπετεύει 
ο.ετά τού έραστοϋτης εις τήν οικίαν τούτου, γειτνιά- 
ζουσαν καί έχουσαν διά τού έξώστου συγκοινωνίαν 
μετά τής έτέρας, άγνωστον εις τόν άνδρα.

Επιστρέφει ό άνήρ μετ’ ολίγον, άλλ’ εις τόν κοι
τώνα ούδένα ευρίσκει. Τρέχει λοιπόν προς την έξω 
θύραν τής οικίας διά νά συλλάβν) έκεΐνον, δστις 
άφού τόν ήτίμασε, ήθέλησε καί νά τάν φονεύση.

Τήν εσπέραν έκείνην εις άλλην τινά τής αύτής 
οικίας οροφήν έγίνετο χορός. Εις δέ τών προσκε
κλημένων, κατ’έκείνην τήν στιγμήν έτυχε ν’άναχωρή 
τής συναναστροφής, καί τούτον άπαντήσας έπί τής 
κλίμακος ό έξω φρενών σύζυγος καί διά τάν έραςήν 
τής γυναικός του ύπολαβών, έκραύγασε νά τόν συλ- 
λάβωσι , καί διά τοϋ πιστολιού του πυροβολήσας 
τόν έρριψεν αίματόφυρτον κατά γής.

Τότε παράξενον ώφθη θέαμα. Οί έν χορώ άπαντες 
άνδερες, γυναίκες τόν πυροβολισμόν άκούσαννες έτρι
ξαν έξω μέ τούς πρός χορόν στολισμούς των 
κραυγάζοντες καί φρίττοντες, τόν δέ δυστυχή έκεΐνον 
νέον, καί τοι λέγοντατήν άθωότητάτου, ή άςπινομία 
κατά παρακίνησιν τού άνδρός, ώς είχεν αίματωμένον 
καί εις κάθυγρον νύκτα, έσυρεν εις τήν πολιτοφυ
λακήν.

Μόλις την έπιοϋσαν έγνώσθη ή απάτη ! Αλλ άν 
έκ τής άπατης ταύτη; ό νέος, δστις μόλις ήτον 27 
έτών ήλικίας καί έτμηματάρχει παρά τώ ύπουργείω 
τού έμπορίου , δέν άπώλεσε τήν ζωήν του , θέλει 
δμως μένει διά βίου άμορφος , διότι τό πιστο
λών τώ άφήρεσεν δλην τήν κάτω σιαγόνα. Καί ό 
νέος ούτος ήν έραστής καί μνηστήρ περικαλλούς καί 
πλούσιας νέας, ήν έμελλε μετ’οϋ πολύνά συζευχθή !... 
Εκαστος δύναται νά συμπεράνη τήν άπόγνωσιν τής 
άτυχούς έκείνης κόρης, μαθούσης τό τρομερόν τοϋ 
μνηστήρός της συμβάν. Καί δλαταύτα οφείλονται, 
εις τήν πρός τόν σύζυγόν της άπιςύαν μιας γυναικός ! 
Συνελήφθη μέν καί αύτη καί ό έραστής της , άλλά 
δεν θέλει ΐατρεύσει τούτο τόν δυστυχή νέον, ούδέ 
τήν τεθραυσμένην καρδίαν τής νέας θέλει παρηγορήσει.

Τό τρομερόν τούτο συμβάν μας ενθυμίζει τό τρο- 
μερώτερον έκεΐνο τής δουκίσσης Πραλέν, τήν όποιαν 
ό θηριώδης σύζυγός της ιδία χειρί έσφαξε πρός χάριν 
τής εταίρας του. Εύτυχής κατά τούτο καν ή ήμετέρα 
κοινωνία, δτι δεν διαδραματίζονται, δέν είναι όυνα- 
τόν νά διαδραματισθώσιν άπαίσια τοιαϋτα όραματα, 
καί άνπου συμβαίνη συζυγική απιστία, τό δράμα 
λαμβάνει τήν λύσιν του έν τοΐς · · .

ΓΟΡΓΙΑΣ


